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Ubomas å IRempte' Xefnabsbeskrifning,

I KAPITLET.

Thomas a Kempis 11 barndom och hem.

Inledning. Thomas af Kempis' namn år hedradt och betraktadt med from

kårlek, icke emedan den stora verlden kånner mycket om honom personligen, men
emedan så många i gångna tider så val som i våra dagar hafva insett vårdet af hans

heliga råd och dragit fordel deraf. Ganska många, som kånna hans utmårkta

arbete "Om Kristi Efterfoljelse " och vårdera det hogt, veta litet eller intet om
forfattaren. Misstag hafva blifvit gjorda om honom och oriktiga forestållningar

hafva herskat rorande hvad han verkligen var, och under det att endast ett fåtal

har forvårfvat sig en helt ringa kånnedom om denne mårkvårdige man, så åro dere-

mot de allra flesta fullkomligt okunnige om honom. En nutida forfattare sager:

" Icke en låsare af tusen kånner någonting som helst rorande Thomas af Kempis'

historia och karakter."

Under sådana forhållanden synes det helt naturligt och på sin plats, att utgif-

varne af denna nya upplaga af hans " Om Kristi Efterfoljelse " skulle bemoda sig

att lemna en framstållning om denne Kristi beromde efterfoljare, som genom sina

skrifter blef en sådan vålsignelse for samtid och efterverld. Råttvisan, ja tacksam-

heten mot minnet af en, hvars ord hafva medfort och alitid skola medfora så

mycket godt for oråkneliga sjålar, fordrar med råtta en teckning af honom, så att

han må framtråda for hvarje låsare af hans oforgångliga verk icke i ett naket namn
eller som en blott myt, utan såsom en som tog en kårleksfull och verksam del i de

lifvets olika åligganden, som kommo inom hans verksamhets krets.

Thomas a Kempis fodelse och foråldrahem. Thomas å Kempis foddes år

1379 eller 1380 i Kempen, en liten, vacker stad, belågen omkring 40 mil* norr

om Koln på den jemna och bordiga landstråcka, som grånsar till Rhenfloden.

I ofverensståmmelse med tidens sed tog Thomas sedermera sitt namn å Kempis
efter den ort der han var fodd. Hans egentliga tillnamn var Hammerlein eller

Hammerken, och under det forrå var han mest kånd i Holland. Namnet betyder

"hammare" på svenska, och en samtida skildrare af hans lif visar, huru beteck-

nande for hans karakter detta namn var, som han årfde från sina foråldrar; "ty,"

* Eng. mil.
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sager han "lik sitt namn var han både i ord och handling såsom en hammare, den

der berg sonderslår. Och," fortsåtter han, "detta var han både for den fromme

och den ogudaktige. For de fromme var han det genom att slå deras hjertan

med Guds ord och genom att med sina skrifter elda dem till mer brinnande andakt,

till raskare framåtskridande i helgelse samt till mera nitiska handlingar i kårlek

och pris; och for de ogudaktige var han det genom att trånga dem intill margen,

genom att åstadkomma deras hjertans forkrosselse, genom att bringa dem till er-

kånnande af deras brister och svagheter och genom att tvinga dem till en sann

lefvernets forbåttring likasom med oaflåtligt klappande och kallande. Och han var

det åfven for dem, som voro stadda i frestelse och anfaktning, genom att stårka den

svage och klenmodige; och slutligen genom att visa alla lifvets våg, så att man
med råtta kan saga om honom :

" De som många undervisat till råttfårdighet skola

lysa som stjernor i evighet" (Dan. 12 : 3).

A.Kempis' foråldrar, John och Gertrud Hammerlein, stodo i godt anseende

hos stadens invånare, men voro endast af ringa samhållsstållning. Fadern tillhorde

handtverkarklassen och genom flitigt arbete for att uppehålla sig och sin familj

var han ett foredome for sin son på hederlig arbetsamhet, ihårdighet och enkelhet

i lefnadssått. Modern beskrifves såsom omsorgsfull i sina barns uppfostran, flitig

i sina hushållsbestyr, mycket återhållsam, icke pratsam, och sårdeles hofsam i sitt

uppforande. Hon år i synnerhet omtalad for sin stora fromhet och for det infly-

tande hon utofvade på sin son Thomas, i att tidigt inplanta hos honom kårlek

till heliga ting ; och man kan med råtta saga om henne och hennes man, såsom

det såges om Zakarias och Elisabet: "De voro båda råttfårdiga infor Gud och van-

drade i alla Herrens bud och stadgar ostraffligen."

Thomas' barndom. Redan från tidiga barndomen fans hos Thomas ett

naturligt anlag for ett stilla och fromt Hf. Gudaktighetens fron borjade tidigt att

hos gossen spira upp och iakttogos af hans foråldrar och slåktingar med icke

ringa tillfredsstållelse. Det beråttas, att hans moder var hogligen tilltalad af denna

gossens sinnesriktning och gjorde det sårskildt till sin plikt att uppmuntra hos

honom forakt for verldens stat och fåfånglighet och att dagligen ingjuta hos honom
kårlek for himmelen och for vår Frålsares enkla och heliga lif, tilis de små gni-

storna i hans spåda sjal uppflammade till en låga, som sedermera under hans till-

våxt verkade till uppbyggelse for alla, med hvilka han kom i beroring.

Hennes undervisning, ehuru af det enklaste och mest praktiska slag och sådan

som ett barn kunde fatta, var allvarlig och kraftfull. Det var icke så mycket kun-

skapen om sanningar och ting, som hon lårde honom, som fastmer deras utofvelse

eller ett lif i ofverensståmmelse med låran. Tillåmpning gick hånd i hånd med låra.

Som å Kempis uppvåxte till man, synes han hafva haft en synnerlig kårlek

och aktning for barn, forenad med en fast ofvertygelse om vårdet af tidig upp-

fostran i Guds kunskap och hans vågar. Minnet af de heliga lårdomar, han mot-

tagit i tidiga år vid sin moders knån, hade stilla rotat sig i hans hjerta; enkla som

de voro framstodo de dock ljuft och klart for hans sjal, då han hade att undervisa
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och leda andra; och i de okonstlade uppmaningar, som han gifver i sin " Handbok

for barn," återfinna vi tvifvelsutan en del af de heliga foreskrifter, som han mottog

från sin moder och som på ett så vålsignadt sått hade inpreglat sig i hans sinne.

Det skulle likvål vara oriktigt att antaga, att den bojelse for heligt lif, som han

mottog i hemmet, foddes i ynglingens brost endast genom hans moders åtgorande.

Hon utofvade såkerligen stort inflytande ofver honom i detta afseeride och tvifvels-

utan leddes de tidigare åren af hans barndom af hennes hånd,, men fadern tog heller

ingen ringa del i bildandet af sonens sinne for Guds verk. John Hammerleins lif

var ett lif af arbete och stråfvan, men det pryddes tillika af kårlek till och utofning

af helig forsakelse, ringhetoch tålamod ; och Thomas hade sin fader mycket att

tacka for att han tidigt vandes vid dessa fromma dygder, som han genom hans

exempel inhemtade. Man kan trygt antaga, att de råd och lårdomar, som inne-

hållas i Thomas å Kempis' verk " De tre tabernaklen," åro till en del dragna från

det exempel och de formaningar, han af sin fader erholl.

Sålunda var Thomas' uppfostran i hemmet i många afseenden gynsam for

bildandet af en from karakter och for att formå honom att omfatta ett dygdigt lif.

Som tafian af det fromma hemmet i Kempen målas for oss, synes den upplifva

minnet af detta andra anspråkslosa men vålsignade hem i Nazaret, der verldens

Frålsare våxte upp ; ty i många afseenden liknade Thomas' hem det jordiska hem,

der Jesus framlefde sin barndom, och det år kart att veta, att han redan i tidiga år

lårdes att ålska och folja sin helige Herre och Frålsare.

Det ligger ofta ett stort intresse i store mans fodelseort, alideles oberoende af

yttre omgifningar. Den må vara belågen på den odsliga randen af en naken myr,

fjerran från menniskors rastlosa stråfvanden, eller på någon bakgata i en undan-

gomd landsortsstad ; den må i andra afseenden vara blottad på allt, som gor den

anmårkningsvård och tilldragande, det finnes åndå i de flestes brost en kånsla af

egendomlig aktning for den flåck, der framstående mans vagga stod, och der de

uppvåxte. En sådan kånsla maste naturligtvis rora sig inom oss och gora oss

angelågna om att erfara någonting om den plats, der den fromme forfattaren till

"Om Kristi Efterfoljelse" forst såg dagens ljus, och der hans barndom forfiot under

hans fromma foråldrars vaksamma ogon.

Staden Kempen. Det fins ingenting sårdeles tilldragande eller ovanligt i

Kempens utseende, ej heller i dess granskap; ingen malerisk skonhet i dess låge

eller i dess omgifningar; icke heller någonting sårdeles vårdt uppmårksamhet.

Det erbjuder en rått treflig, hemlik, renlig anblick, lik många andra tyska landsorts-

ståder. Innan man uppnår Kempen år landskapet under en stråcka flackt och

enformigt. Der finnes ingen omskiftning af skog och sjo, hvarpå ogat med
beundran kan hvila. Oppna fait stråcka sig utefter vågen ; man kan knappast

upptåcka en stenmur eller annan inhågnad med undantag af ett par håckar eller

två i stadens nårhet. Hår och der ses en rad tråd vid vågkanten, hvilka redan på

afstand utvisa vågens riktning. Korta pålar ,eller diken anvåndas mest for att

utmårka rågångar mellan olika personers marker. Jorden år vidt omkring upp-
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delad i små bitar eller remsor, som frambringa en mångd gronsaker. Detta forlånar

landet och isynnerhet den nårmaste trakten omkring staden utseende af en rad

trådgårdssångar. Små bondhus med sina uthusbyggnader, omgifna af ho- och

sådesstackar åro spridda hår och der samt på några stållen skuggade af små

trådgrupper. Jorden synes vara utomordentligt val odlad, och om an utsikten

år något enformig, så hvilar dock ofver trakten en sådan anstrykning af stilla

lugn, tillfredsstållelse och vålstånd, att man icke kan undgå att kånna sig tilltalad

deraf.

Blott få spår af den gamla stad, som fans på Thomas å Kempis tid, finnas nu

qvar, och vi soka forgåfves efter det hus, der han framlefde sin ungdom. Gamla och

forfallna som husen synas vara, hafva de dock nåstan allesammans blifvit uppforda

efter den tiden ; och likvål år, som man kan finna af gamla anteckningar, gatornas

riktning i stadens centrala delar nåra nog den samma som i gamla tider. Men i

andra afseenden år staden hogligen foråndrad och ligger nu oppen på alla sidor.

Då Thomas var barn, var den deremot omgifven af en fast mur och skyddad af en

fåstningsgraf. Den hade också fyra portar hvardera med två torn mot de fyra

sidorna af staden, hvilka bildade en oregelbunden fyrkant ; mellan portarne funnos

vidare till stadens skydd flera vakttorn uppforda. For såkerhets skull var stadens

våderqvarn åfven placerad innanfor murarne.

Huset, der Thomas med sina foråldrar bodde, var belåget i nårheten af gamla

kyrkogården på den åldriga St. Peterskyrkans område. Ehuru de voro fattiga och

maste arbeta flitigt och iakttaga stor sparsamhet for att kunna uppehålla sig, år det

dock mycket antagligt, att det hus, hvari de bodde var deras eget. Vi hora nåmligen,

att Thomas' fader odlade en liten jordegendom och på samma gang skotte sitt yrke

som handtverkare. Huruvida han brukade jorden for egen råkning eller blott

såsom arbetare åt andra, år dock icke med visshet kåndt. Hans yrke formodas

hafva varit en guld- eller silfversmeds eller ock forfårdigade han bålten. For

hvilketdera af dessa yrken som helst erfordrades bruket af hammare, och några

antaga, att genom bruket af detta verktyg antingen han sjelf eller hans forfader fått

det namn han bar.

Thomas' skolår. Ehuru Thomas tidigt visade bojelse for studier och lifligt

uppmuntrades dertill, fick han dock icke anvånda hela sin tid derpå, utan maste

bitråda sin fader på fåltet eller i verkstaden, så att han tidigt vandes vid att arbeta

med sina hånder och tillåts icke att i syssloloshet fordrifva sin fritid. Det år också

troligt, att Thomas' fader egde en liten trådgård, hvari han på lediga stunder drog

sig tillbaka med sin son. Dessa detaljer, så obetydliga de ån kunna synas, gifva

oss dock någon forestållning om, huru Thomas tillbragte sin ungdom med att

låra redan i spåda år att vara verksam for andra och att stadse vara sysselsatt

med något nyttigt arbete, åfven då hans sinne var lifligt upptaget af religiosa

tankar.

Att Thomas besokte stadens skola år tydligt från den hånsyftning på hans

skolkamrater, som återfinnes i hans anteckningar. Foråldrarnes hus låg i når-
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heten af skoian icke langt från kyrkan ; och redan i hans barndom drog honom

hans fromma sinne till andaktsofningarne derstådes och ingot hos honom ett

brinnande begår att låra, hvad som var nodvåndigt for att deltaga i dem. Begge

dessa omståndigheter gifva tillkånna, att han bevistade skoian. Det år åfven

troligt, att, om han icke erhållit någon forberedande undervisning, som afgjorde

hans sinnesriktning och lade hans anlag i dagen, hans foråldrar med sina knappa

tillgångar icke hade beslutat sig for att sånda honom till hogskolan i Deventer.

Dessa åro några af de intressantare omståndigheterna rorande Thomas å

Kempis' forstå år och rorande den stad, der den beromde forfattaren till " Om
Kristi Efterfoljelse " forst såg dagens ljus. Det år genom honom, som staden

Kempen blifvit ryktbar.

II. KAPILET.

Thomas å Kempis' studietid.

Thomas sandes till Deventer. Då Thomas var ungefår tretton år gammal,

maste han lemna Kempen for att på annan ort fullfolja sina studier. John Ham-
merlein d. å. och hans hustru, som hittills samvetsgrant och kårleksfullt skolat och

uppfostrat sin son Thomas till att vandra den sanna odmjukhetens och lydaktig-

hetens våg, besloto nu att sånda gossen till Deventer for att der fullborda hans

uppfostran ; antagligen gjorde de detta i den forhoppning, att han en dag mojligen

skulle blifva i stand att intråda i kyrkans tjenst och i denna heliga kalielse tjena

Gud. Vid denna tid fanns en beromd offentlig skola i sistnåmnda stad, dit lår-

jungar från alla delar af Holland och åfven från mera aflågsna orter kommo for att

idka studier. I samma stad fans också den nyligen stiftade s. k. " Gemensamma lifvets

brodraforening," som uppmuntrade till ett gudfruktigt lif och med noje under-

stodde de allvarlige ynglingar, hvilke visade anlag for studier, men voro medellose

och urståndsatte att uppehålla sig sjelfve.

Utom att de anvisade dem fromma hem, der de kunde åtnjuta trofast och

kårleksfull omvårdnad och genom andras exempel eggas till ett fromt och dygdigt

lif, bidrogo broderne också till de studerandes uppehålle samt betalade en del af

kostnaderna for deras undervisning. På samma gang framhollo de for dem utsikten

att anskaffa dem låmplig anstållning, hvarigenom de for framtiden skulle kunna

uppehålla sig sjelfve. Den offentliga skoian i Deventer och brodraforeningen stodo,

ehuru skiida inråttningar och helt och hållet oberoende af hvarandra, dock i intim

forbindelse och gjorde hvarandra sårdeles viktiga tjenster i forverkligandet af de

mål, som hvardera hade i sikte. Någre af broderna, som voro sårskildt låmplige

dertill, bistodo i att undervisa ungdomen i skoian och i att uppmuntra dem till

framsteg i det goda, under det att skoian å sin sida forsag brodraforeningen med
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nya och ungdomskraftiga medlemmar for att undervisas i dess strånga utofning

af religionens grundsatser och sedermera upptagas i det egentliga brodraforbundet

;

och mange af desse ynglingar verkade sedermera mycket godt och blefvo ordens

heder och ara.

Thomas' aldre broder, John, hade åtskilliga år forut såndts till Deventer for att

i skoian mottaga undervisning, och hade ront mycken hjelp och uppmuntran af

broderne. De underråttelser, som foråldrarne tid efter annan mottogo från honom,

voro mycket tillfredsstållande och visade icke allenast, att han gjort stora framsteg

i kunskaper, utan åfven att han stod hogt i gunst hos brodraforbundets foreståndare

och dess ofrige medlemmar. Han hade redan blifvit upptagen till medlem i for-

bundet och var nu i stand att uppehålla sig sjelf och undervisa andra. Hvilket

båttre steg eller mer nyttigt for hans framtid kunde då Thomas' foråldrar taga an att

sånda honom till samma skola, då det fans utsikter till, att han der skulle hjelpas

och uppmuntras af brodren, eller, om icke direkte af honom genast, dock af brodra-

forbundet ? Det år troligt, att John å Kempis, såsom han kallade sig, hade yrkat

på, att foråldrarne skulle sånda hans yngre broder till Deventer, eller att det

åtminstone var en tyst ofverenskommelse, att Thomas, då han blef gammal nog,

skulle komma till brodren. Det år likvål tydligt, af hvad som sedermera intråffade,

att de icke nyligen meddelat sig med hvarandra rorande denna angelågenhet.

Medlen att såtta sig i forbindelse med andra från ett stalle till ett annat voro

begrånsade och osåkra i dessa dagar, och då foråldrarne skickade bort sin yngre

son, voro de okunnige om den flyttning, som John undertiden formåtts att foretaga.

Men en annan anledning till att kånna sig ånnu mer uppmuntrade i sitt beslut

att sånda Thomas till detta stalle fans i den underråttelse de fått om den framstående

vånlighet, lårdom och gudfruktighet, som brodraforbundets foreståndare var i

besittning af.

Thomas lemnar nemmet. Vi kunna låttare forestålla oss an beskrifva kåns-

lorna både hos de omme foråldrarne och den unge sonen vid hans afresa. Gossen

hade nu uppnått sin mest intressanta alder och var tvifvelsutan både sin fader och

moder till stor frojd och hugnad. De hade ånda från vaggan vakat ofver honom ; de

hade, så mycket i deras formåga stod, bemodat sig att ingjuta i hans sinne ett sant

religiost lifs sunda grundsatser, och de hade sett honom våxa upp under deras

ogon med en ungdomlig ifver for gudomliga ting, sådan som blott sålian forsporjes.

Huru kunde de då annat ån i dubbelt matt ålska honom och foljaktligen kånna en

så mycket storre saknad vid skilsmessan. Likvål gjorde de det helt såkert gerna.

Då andra foråldrar voro villige att skifjas vid sina barn for befordran af deras fram-

tida val, så borde vål också de lemna sin son Thomas, då efter all sannolikhet hans

tillvåxt i nåd derigenom skulle befråmjas och han såttas i stand att forvårfva sig storre

skicklighet till ett fromt lif i Herrens tjenst. Vi kunna likvål icke undra ofver, om den

unge Thomas, ånskont han en tid sorjde vid tanken på att skiljas vid sina kåra forål-

drar, likvål var ifrig att profva, hvad han på egen hånd skulle kunna utfora i verlden

och att visa sig vårdig de forhoppningar, som hans foråldrar nårde om honom.
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På två vågar kunde Thomas komma till Deventer. Den ena genom att gå till

fots från by till by; eller också kunde han gå ned till Rhen och taga någon båt,

som åmnade sig nordofver ; men i begge fallen skulle dock fården taga flera dagar.

Deventer, dit Thomas styrde sina steg, år den fornåmsta staden i Overyssel i

Nederlånderna och ligger omkring 60 mil från Amsterdam. Det år den plats, der

Thomas å Kempis framlefde flera af de mest betydelsefulla åren af sitt lif, och

tillika medelpunkten for den religiosa rorelse, som intråffade ett hundra femtio år

fore reformationen.

Thomas ankommer till Deventer. Vid sin ankomst till staden gjorde Tho-

mas forst forfrågningar efter sin broder, och stora maste hans missråkningar hafva

varit, då han erfor, att John någon tid forut lemnat platsen och sannolikt icke skulle

komma tillbaka. Detta var en svårighet, som Thomas icke beråknat, och han stod

nu villrådig, hvilken utvåg kunde vara bast att vålja. Ett nytt augustinerkloster

hade af " Gemensamma lifvets brodraforening " blifvit grundadt i Windesheim, och

Thomas' broder hade utsetts till en af dess sex forstå medlemmar samt hade folj-

aktligen flyttat dit. Thomas ofvervågde nu, huruvida han skulle fortsåtta sin fård

och uppsoka sin broder, for att inhemta hans råd och ledning rorande sin framtid,

eller han skulle gora sig kånd for någon af brodraforbundet, hvilket hans broder

på sista tiden tillhort, och sålunda genast lita sig till deras godhet. Han behofde

icke blott anvisningar rorande fullfoljandet af sina studier, utan han hade också

att genast se till, huru han skulle kunna uppehålla sig. Ty, som hans foråldrar

icke varit i stand att bispringa honom sårdeles mycket med penningar, hade han

nåstan ingenting att lefva på. Detta nedslog likvål icke hans mod; ty i sitt eget

sinne hyste han en fast ofvertygelse, att det på ena eller andra såttet skulle sorjas

for honom.

Jemte foråldrarnes uppmuntrande råd var han också medveten om, att hans

afsigt att komma hit var ren och uppriktig i Guds ogon och att Han icke skulle

ofvergifva honom i nodens stund. Han synes att efter någon ofverlåggning hafva

beslutat sig for att uppsoka sin broder i Windesheim, då han kunde komma dit på
mindre an en dag, och efter en stunds hvila och litet forfriskning begaf han sig

åter på våg.

Brodernes mbte. John å Kempis var vid denna tid omkring tjuguåtta år

gammal och således femton år aldre ån hans broder, som han formodligen aldrig

hade sett. Då Thomas funnit brodern och omtalat, hvem han var, stod den unge

munken såkerligen angenåmt ofverraskad och betraktade sin broder med icke ringa

tillfredsstållelse och intresse ; och af hvad man kånner finnes det alla skål att antaga,

att han varmt och kårleksfullt helsade Thomas vålkommen.

Sedan Thomas tillfredsstålt broderns nyfikenhet rorande sina hemmavarande
foråldrars vålbefinnande, underråttadehan honom om åndamålet med sitt besok, och

att han på faderns inrådan kommit till honom. Ifrig att låra kånna mer rorande

sin broders sinne och anlag, inlåt sig John i ett kårleksfullt och broderligt samtal

med honom och fann snart, att hans hjertas alvarligaste onskan var att få egna sig
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åt Guds tjenst. John sjelf var djupt genomtrångd af hångifvenhet åt Gud och med
åstundan att få tillbringa sitt lif i Kristi tjenst, och han gladdes derfor hogligen ofver

att se sin yngre (och antagligtvis ende) broder framtråda och erbjuda sig såsom

en ung rekryt bland Herrens stridsmån. Med djupt intresse lyssnade han till allt,

som den fromme ynglingen hade att saga. Han borjade med att allvarligt fororda

sin broders uppfostran vid folkskolan i Deventer; han uppmuntrade honom hoge-

ligen att fortfara på den lefnadsbana, som han hade utstakat for sig, och lofvade att

understodja honom så mycket i hans formåga stod.

Ett mote af broder, sådana som desse, maste i sanning hafva varit innerligen

ljuft. Mycket hade de att saga hvarandra ; den aldre undervisande den yngre om
de medel, genom hvilka han kunde hoppas på framgång och hvad slags lefverne

han borde fora, och forsåkrande honom å andra sidan om det vålsignelserika i att

omfatta och utofva ett lif egnadt åt Gud.

Det år mycket mojligt att John forespeglade sin yngre broder hoppet att de

måhånda en dag kunde komma att arbeta och lefva tillsammans i samma kloster—
hvilket också intråffade— och styrka hvarandra genom kårleksfullt samtal och

broderligt umgånge. Vare detta huru som helst, då Thomas tog afsked af sin

broder for att återvånda till Deventer, gaf den senare honom ett presentationsbref

till Florentinus, rektorn eller ofverhufvudet for " Gemensamma Lifvets Brodra-

forbund." Hån rekommenderades Thomas till denna utmårkte andliges omsorg

och bevågenhet.

Thomas återkommer till Deventer. Då Thomas återkom till Deventer,

med hjertat ånnu mera eldadt af fromma kånslor efter sitt kårleksfulla samtal med
brodern, uppsokte han Florentinus och ofverlemnade åt honom sitt rekommen-

dationsbref.

Florentinus synes hafva mottagit Thomas mycket vanligt och kårleksfullt;

och som han hade en skarp inblick i menniskors karakter, fattade han redan från

borjan ett synnerligt tycke for ynglingen. Utan tvekan mottog han honom i sin

vård, forsag honom for tillfållet med rum i sitt eget hus, låt honom åta vid sitt

bord, satte honom i skoian och skaffade honom nodvåndiga bocker. Hårigenom
sattes Florentinus i stand att vinna storre insikt i Thomas' karakter, att personligen

leda hans studier från borjan och att gifva honom en nyttig och allvarlig hand-

ledning i fullfoljandet af hans skolstudier.

Sålunda intrådde Thomas med ens i sjelfva hjertat af det andliga brodraskapet

;

hår fick han tillfålle att se mån af forsakande fromhet och af de fiesta bland dem
mottog han goda och uppmuntrande ord. Hans visteise i Florentini hus varade

likvål icke lange. Efter någon tid forskaffade rektorn honom en bostad i en from

och vålgorande qvinnas hem, der han lefde tilisammans med flere andra lårjungar;

men Florentinus vakade likvål med faderligt intresse åfven hår ofver honom.
Thomas' framsteg i skoian. Och når nu allt var vål beståldt for Thomas

i lekamligt hånseende, hångaf han sig med fl't åt sina studier och bevistade regel-

bundet skoian. Uppmuntrad och ledd af Florentinus arbetade han på att gora
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framsteg i sin uppfostran, icke endast for dess egen sak, utan också for att visa, att

han icke var otacksam for den godhet, som honom visats. Detta ledde till storre

utveckling af hans sjålsformogenheter och framkallade en vana af samvetsgrant

bemodande att gora allting, hvarmed han befattade sig, val ; och de goda verk-

ningarne af denna sjålsuppfostran utgjorde sedan ett karaktersdrag under hela

hans lif.

Detta år en af de få tidpunkter af Thomas' lif, hvarom han sjelf talar, och vi

skola låta honom sjelf beråtta, hvad han sager. Hans meddelande visar det gran-

laga, men dock djupa infiytande, som Florentinus utofvade på Thomas redan från

borjan af denna lårjunges bana i Deventer.

" Det var min vana," sager Thomas, "att tilisammans med mina skolkamrater

deltaga i korsangen i kyrkan, i enlighet med en uttrycklig dnskan af min lårare,

Boheme, som var ledare af koren och tillika foreståndare for skoian. Så ofta jag

såg rektor Florentinus nårvarande i koren, ingaf blotta nårvaron af en så from man

mig en sådan vordnad, att jag knappast vågade tala då han såg upp från sin bok.

Vid ett tillfålle råkade jag att stå bredvid honom i koren och han såg ned i boken

som vi hade och sjong med oss. Som han stod tått bakom mig, stodde han sig

genom att lågga sina hånder på mina axlar; jag stod alldeles stilla och vågade

knappast rora mig, så ofvervåldigad var jag ofver den heder, som vederfors mig."

Thomas upptages i brodrafbreningen. Thomas var så flitig i sina studier

och gjorde så stora framsteg, att Florentinus gladde sig sårdeles deråt; och då

ynglingen en tid bott hos sin vålgorarinna, upptogs han af brodraforeningen och

fick bo tillsammans med medlemmarne i deras gemensamma hus. Men vi vilja

låta honom åter sjelf omtala, hvad han tånkte om det forbund, hvari han intrådt:

" Sedan jag sålunda forenat mig med så gudfruktige mån, hade jag tillfålle att dag-

ligen lågga mårke till och draga fordel af deras fromma vanor och samtal. Jag
frojdade mig mycket åt deras dygdiga lif och lyssnade med begårlighet till de skona

ord, som gingo ofver låpparna på dessa Gudsmån."

Medan Thomas lefde i brodraforeningens hus i Deventer, synes hans for-

nåmsta sysselsåttning, då han icke var i skoian eller upptogs af studier, hafva varit

att, enligt flere framstående broders exempel, afskrifva goda och nyttiga bocker

och i synnerhet delar af den Heliga Skrift. Han erholl sårskild undervisning i

denna kunskapsgren, och han faste sedermera sårdeles stort afseende vid dess

samvetsgranna anvåndning, ty han yttrar sig sjelf derom i foljande ordalag

:

"Att afskrifva arbeten, som Jesus Kristus ålskar, hvarigenom kånnedomen om
honom sprides, hans lårdomar inplantas och deras utofning inskårpes, år en sårdeles

nyttig sysselsåttning. Om den icke skall gå miste om sin beloning, som råcker en

bågare kallt vatten åt sin torstige broder, hvilken beloning skall då icke tillfalla

dem, som genom att såtta goda arbeten i hånderna på sina medmenniskor oppna

for dem det eviga lifvets kalla ! Vålsignade vare derfor desse afskrifvares hånder !

"

Och om man kommer i håg att boktryckarekonsten i dessa dagar ånnu icke

var uppfunnen, så kunna vi icke nog loforda det ofortrutna arbetet och den oaflåt-
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liga fliten hos desse alivarlige man, som med sin penna spridde Guds ord och andra

bocker, hvaraf deras medmenniskor kunde hafva gagn. Genom deras outtrottliga

stråfvan afskrefvos många stora forfattares vårdefulla verk, och dessa blefvo sedan

forvarade och lemnade i arf åt kommande slågten. De arbetade natt och dag med
sina hånder for att utbreda den Heliga Skrift och for att kungora for andra Guds

vilja och det frojdefulla budskapet om frålsning.

Thomas forvårfvade sig en stor fårdighet i skrifning, och många arbeten af

hans hånd visa, att han var en framstående skonskrifvare. Han bemodade sig också

om att fullånda sig i latinska språket. Han undervisades i att rått låsa och forstå

Skriften, så att han erholl en klar insikt i dess andemening ; han lyssnade till

foredrag ofver sedelårande åmnen och till gudaktiga samtal ; och han deltog i de

fromma ofverlåggningar rorande heliga ting, som broderna plåga hafva sinsemellan,

samt åfven i de fridfulla rådplågningar, som de nåstan dagligen hade med sin fore-

ståndare, då denne håndelsevis motte dem i det gemensamma samlingsrummet eller

då han promenerade i trådgården med några af broderne omkring sig.

Men sysselsåttningen med skrifning frikallade icke Thomas mer an någon

annan från att taga del i de nodvåndiga hushållsbestyren. Det var brodernes vana

att i tur och ordning tjenstgora i koket. Thomas omtalar sårskildt att han hade

att hemta vatten, och, i det han nåmnar detta, begagnar han sig af tillfållet att

beråtta en håndelse, som var nåra att få ett sorgligt slut, men som genom forsynens

skickelse dock icke medforde menligare foljder. Historien lyder sålunda: "En
dag, då deras ålskade foreståndare Florentinus stod vid brunnen och lemnade dem
kårleksfulla upplysningar om heliga ting, satte sig åtskilliga af broderna på bruns-

karet, medan de lyssnade till hans ord. En af dem ofvervåldigades dervid af

trotthet och foll i somn samt tumlade hals ofver hufvud ned i brunnen. Skynd-

samma åtgårder vidtogos for hans råddning och besynnerligt nog blef han genom

Guds godriet utan någon skada uppdragen."

Åtskilliga andra forhållanden rorande Thomas' tidigare år i Deventer skulle

kunna anforas, men det inskrånkta utrymmet forbjuder oss att vidrora dem i denna

korta skildring af å Kempis' lif.

III. KAPITLET.

Thomas a Kempis' senare år i Deventer.

De år, som Thomas tillbragte i Deventer, under det han utvecklades från

yngling till man, forfloto enformigt under utofvandet af lifvets dagliga bestyr. Och
ehuru den ena dagen var i mycket lik den andra med blott liten omvexling, voro

de likvål lyckliga dagar for honom ; han var ifrig och ihårdig i forvårfvandet af



XVII

kunskaper for att blifva mer skicklig till att tjena Herren. Likvål intråffade några

få foråndringar och håndeiser, som tid efter annan bildade ett afbrott i den vanliga

gangen af hans goromål och plikter. Flere af broderne forflyttades till andra

platser, nya krafter intrådde i ledet och fylde luckorna efter dem som lemnat.

Thomas angripes af sjukdom. Under å Kempis' visteise bland broderne

i Deventer brot en svar farsot en eller två ganger ut i staden och dess nårhet.

Thomas sjelf blef vid ett tillfålle svart sjuk. Sjukdomen var af så allvarsam art,

att hans lif synes hafva svåfvat i fara. Hans lidande tyckes också hafva varit lang-

varigt eller hafva ofta återkommit, så att det utgjorde en svar profning for honom

och nedståmde ofta hans sinne. Det forminskade likvål icke hans kårlek och

hångifvenhet till Kristus, utan tjenade fastmer att draga honom nårmare sin kåre

Herre, då det i hogre matt framkallade en fast fortrostan på forsynens om-

vårdnad och den Allsmåktiges godhet. Som han gang. efter annan var nåra att

intråda i
" Dodsskuggans dal," ledde det honom, medan ånnu ung, till att begrunda

lifvets ovisshet ; och då han for en tid icke visste, antingen han skulle blifva kailad

hem eller kvarlemnad, kande han sig så mycket fastare besluten att, ville Gud
återgifva honom helsa och krafter, hans lif skulle helgas åt honom och åt hans

tjenst. Likvål kunde han icke alitid vara tålmodig; ångestfulla tankar ville stundom

uppstiga och hans lidande gjorde honom mycket nedslagen. Men han lemnades

icke utan deltagande ; vålvillige vånner vårdade sig med om hånd och kårleksfulla

hjertan om honom.

Så småningom återvann dock å Kempis sin helsa och återtog sina forrå

goromål samt kunde som forr deltaga i brodraforeningens andaktsofningar. Hans

sjukdom hade varit ett medel i Guds hånd att befordra hans framgång i helgelse

och att sålunda gora honom for framtiden skickligare att befråmja Guds ara.

Vardefull vånskap. Två vårdefulla vånner forvårfvade sig Thomas, medan

han vistades hos broderne i Deventer. Den ene var en ung man ungefår af hans

egen alder, hvilken egnade sig åt den presterliga banan och sårskildt sysselsatte

sig med att afskrifva den Heliga Skrift och andra bocker af religiost innehåll. Den
andre var en lekman i brodraforeningen, en person åtskilliga år aldre ån Thomas.

Begge voro, efter hvad vi kunna finna af Thomas' egen beskrifning, af ett sårdeles

odmjukt och ådelt sinnelag och utmårkte sig i allt,som tillhor Kristi sanna efterfoljare.

Hans intimaste och åldste vån var Arnold från Schoonhoven, en yngling af

brinnande fromhet och sållspord gudhångifvenhet. Han var son till en råttskaffens

och hederlig borgare i ofvannåmnde stad och hade kommit till Deventer for att

stålla sig under fader Florentini undervisning och ledning. Han var just den råtte

kamraten, i alla afseenden låmplig for Thomas. Och de blefvo mycket fortrolige,

ty de funno hos hvarandra den ofverensståmmelse och den likhet i sinnelag, som
allvarliga lynnen mest behofva och åstunda. Det vånskapsband, som Thomas å

Kempis knot med Arnold i brodraforeningens hus i Deventer, varade så lange, som
den senares lif, och aftog icke med tiden, ej heller forminskades det genom deras

skilsmessa.



XVIII

Thomas' andre fortrogne van och kamrat under hans tidigare år var John

Cacabus eller, såsom han annars kallades, John Kettel, som frivilligt tjenstgjorde

som kock, och som, ehuru han var formogen och af god familj, aldrig ville mottaga

någon hogre tjenst an den, hvartill han forst blifvit utsedd. Thomas anfor många
intressanta omståndigheter rorande desse sina vånner och deribland åtskilliga

anekdoter, hvilka, ehuru helt enkla, dock på ett utmårkt sått belysa desse mans

sjelffornekande, tålmodiga och anspråkslosa karakter, och huru de bemodade sig

om att efterfolja sin Frålsare.

Thomas blef snart skild från begge desse kåre vånner. Den ene bortrycktes

af doden och den andre lemnade han efter sig i Deventer, når han flyttade till

Mount St. Agnes, och antagligen kande han, att han aldrig mer på jorden skulle

mota deras like. Men detta hindrade honom icke från att under sitt senare lif

knyta nya vånskapsband, kanske icke så fortrogna eller så inflytelserika for honom,

som dem vi nyss omnåmnt ; men dock tyckes han alltid hafva kant fordelen af att

på allt sått odla och vidmakthålla fromt kamratskap. Och derfor finna vi, att han

ståndigt satte sig i forbindelse icke allenast med mån, som voro hans jemlikar, utan

forvårfvade också vånner bland de mer enfaldige och bland ungdommen, som sokte

hans undervisning och råd; korteligen med alla, hos hvilka han fann nådens och

gudaktighetens morgongryning; och man kan med råtta saga om honom såsom

psalmisten sager :
" De luiige, som påjorden åro, och de hårlige, till dem hafverjag

allt mitt behag." (Ps. 16: 3.)

Thomas såsom forfattare till "Om Kristi Efterfbljelse." "Om Kristi

Efterfoljelse " år icke skrifven af en man, som lefde ensam, skild från sina med-

menniskor, och saknade eller egde blott liten praktisk kånnedom om det, hvarom

han skref ; icke af en, som yttrade sig endast om egna spekulationer eller om det

lilla, han kunde inhemta inom klostrets trånga våggar. Ehuru Thomas å Kempis

lefde i all enkelhet, odmjukhet och nit, så gjorde han sig dock fortrogen med det

lif, som rorde sig utom honom, lade sig flitigt vinn om nyttig verksamhet och sokte

i synnerhet att gagna sina medmenniskor, Må vi komma i håg, att denne skrift-

stållare icke endast sjelf under många år troget bemodat sig att utofva och fullfolja

en sådan lefnadsbana som han i sin " Efterfoljelse " målar och anbefallar, utan att

han också hade for sin sjals ogon de ålskliga bilderna och den eldande hågkomsten

af Gerard den stores, Gerard Tutphens, Grondes och Florentini lif åfvensom många

andras, då han med from omsorg och gudlig betraktelse ordnade och skref denna

bok. Han umgicks med dem dagligen och stundligen, och han hade ej blott insu-

pit dessabrinnande och ådelsinnade Guds mans anda, utan han hade också tillegnat

sig deras vårdefullaste tankar och foreskrifter, deras mognacle omdomen om verldsliga

forhållanden och menskligating åfvensom rorande basta såttet att tjena Gud, erhålla

sann samvetsfrid och forvårfva evig frålsning. Allt detta tillsammans med hvad han

hade lårt sig om det kristliga lifvet genom Guds ords betraktande och isynnerhet

genom att begrunda Kristi lif, uppenbaradt i evangelierna, gjorde honom i hogsta

grad låtnplig att skrifva och lerana menskligheten i arf ett sådant arbete som
" Om Kristi Efterfoljelse."
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Thomas vinner befordran. Thomas å Kempis fortfor att vistas i Deventer

omkring sju år; och från att vara endast en lårjunge i hogskolan kom han att be-

traktas som en af de " Gemensamma Brodernes medlemmar" och att intaga sin plats

ibland dem och tillegna sig deras vanor och lefnadssått samt småningom insupa den

anda och de grundsatser, som genomgingo dem. Af naturen bojd for ett stilla,

betraktande och afsondradt lif och från barndomen .invand i de hårdande och for-

sakande dygderna af ett kristligt lefverne, betrådde han med glådje denna sjelffor-

sakelsens och anspråksloshetens bana, hvarpå de vandrade ; och med en ung lår-

junges hela glod sokte han att forkofra sig i nåd och fromhet, ett drag, for hvilket

detta brodraskap stod i hogt anseende.

Når å Kempis hade vistats fem eller sex år i Deventer, synes Florentinus åter

hafva mottagit honom i sitt hus. En innerlig tillgifvenhet for Thomas hade upp-

stått i hans brost, ty Thomas var en ung man efter hans eget sinne, och han brukade

anse honom och tala om honom såsom sin son i tron. Florentini dagar syntes nu

vara råknade och hans omgifning trodde, att hans sjal snart skulle stråcka sina

vingar och fara hån till den eviga sållhetens boningar. Månader gingo under intimt

och broderligt samtal, och Florentinus onskade helt naturligt, att den unge mannen

ånnu långre skulle droja vid hans sida; men som han framfor allt tog hånsyn till

hvad som kunde befordra å Kempis' basta och lånda till Guds ara, kallade han en

dag ynglingen till sig i sin sångkammare och sade : "O Thomas, min son, tiden år

inne att afgora hvad bana du åmnar vålja for framtiden, hvad slags man du skall blifva

och hvad lif du skall folja. Du ser, huru många sorger finnas i verlden, huru många
snaroroch faror, huru mycket ondt, som endast med moda kan undvikas." Efter att

hafva hort dessa och många andra kårleksfulla ord från den gamle svarade Thomas
med darrande rost : " Fader, en långre tid har jag nårt det hoppet och den onskan

att vinna intråde i någon andlig orden, och som jag har en broder i Windesheim

skulle jag onska, att du godhetsfullt ville forhjelpa mig till att finna en plats bland

lårjungarne i St. Agnes." "Jag skall forsoka," sade Florentinus, och gaf honom
foljande dag ett rekommendationsbref till klostrets foreståndare. Forsedd dermed

begaf sig nu Thomas åstad, derutinnan efter Profetens exempel foljande Herren, då

han forst kallade honom.

Sålunda lemnade Thomas detta fromma såliskap, der han fått åtnjuta så

många foretråden, for att nu intaga en mera framstående plats inom brodraforeningen.

Från att vara en lårling skulle han nu blifva en ledare, en verksam arbetare i

Herrens vingård ; från att vara en ringa medlem af brodernes forsamling skulle han

nu blifva beklådd med hogre vårdigheter; från att vara en lårjunge, foremål for

goda intryck, från sin omgifning skulle han nu blifva en lårare och ett foredome for

andra. Detta utgjorde en viktig våndpunkt i Thomas å Kempis' lif. Låtom oss

nu folja honom till hans nya hem och se, huru han fullgjorde det verk, som han

var kailad att åtaga sig.
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FJERDE KAPITLET.

Thomas å Kempis' lif i klostret St. Agnes.

Thomas lemnar Deventer. Mycket rorande maste afskedet hafva varit, då
Thomas kom for att saga farvål åt broderne i Deventer och åt sin dyre van och
lårare Florentinus. Dennes helsotillstånd var nu ytterst betånkligt och foga utsikt

fans, att hans dagar skulle blifva många, så att denna skilsmessa betraktades

af dem båda såsom den sista i denna verlden. Men det fasta hoppet att återse

hvarandra hos deras kåre återlosare fortog likvål mycket af stundens bitterhet.

Med Florentini vålsignelse och rekommendation gaf sig nu Thomas åstad.

Hans broder hade året forut utnåmnts till prior i klostret St. Agnes, och det kan
tyckas, som om Thomas ej behoft något rekommendationsbref till honom, i syn-

nerhet som det var genom hans inflytande, som Florentinus hade tagit sig an

Thomas. Men ehuru ej i egentlig mening rekommendationsbref, utan snarare ett

intyg om beromvårdt uppforande och goda kunskaper, erfordrades likvål dessa

bref, når en broder bytte om kloster eller dylika foråndringar egde rum.

Vågen till St. Agnes år jemn liksom den omgifvande landsbygden, och endast

i nårheten af klostret hojer sig landet något litet. Trakten skulle knappast af en

fråmling anses som berg eller kulle. Enligt den beskrifning, som Thomas lemnar

ofver platsen, var berget något hogre an det nu år, och klostret hade då nyligen

blifvit bygdt ej langt från floden Vechte, som på den tiden ofverflodade af fisk.

Stallet kallas nu Agnietenberg och år belåget en full timmes våg från staden Zwolle.

Ankomsten till klostret St. Agnes. Det var på våren 1399, då han var

nåra 20 år gammal, som Thomas kom till St. Agnes, der han af sin broder John

mottogs med mycken kårlek och glådje. Deras lifs hogsta onskan hade blifvit

forverkiigad, nåmligen att få lefva tilisammans och gemensamt egna sig åt Herrens

tjenst. Många voro de ljufva samtal, som dessa broder hade med hvarandra, omse-

sidigt uppbyggande och eldande hvarandra till tillvåxt i nådens kunskap och kår-

leken till vår Frålsare, Jesus Kristus. Det var sannolikt på sin broders uppmaning

och under hans ledning, som Thomas forst formåddes att skrifva några korta upp-

byggelseskrifter, hvilka utan hans namn spriddes till undervisning och ledning for

sjalar.

Fordringarna vid novicens intråde i orden kunde naturligtvis icke hafva

blifvit så strångt tillåmpade med afseende på Thomas ; men någon formlig

mottagning maste likvål ega rum, ty broderne voro ej bojde att intaga honom
i sin krets utan tillborlig hogtidlighet. Derefter hångaf sig Thomas nitiskt

åt en regelbunden sysselsåttning, hvarigenom han i sin mån kunde bidraga till

klostrets underhall. Han afskref håndskrifter och forvårfvade sig deruti en hog
grad af skicklighet. Okunnig om hvad klosterloftena inneburo, och som han
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ejvisste, huru vida han egde formåga att vårdigt rnotsvara dem, undvek han till en

borjan att aflågga dem. Fem år tillbragte Thomas i novitiatet som kandidat for

det hogre klosterlifvet, så att han måtte låra kånna sig sjelf och grundligt profv'a,

om ett sådant passade honom ;
" ty," sager en forfattare, " han insåg fulleligen den

fara, som var forenad med ett obetånksamt intrådande i ett sådant stand utan all

den forsiktighet, som gudomlig vordnad och mensklig omdome forutsatte."

A Kempis' forstå år i klostret. A Kempis har i sina skrifter lemnat många

stållen innehållande glodande sjålsutgjutelser, som uppenbara hans inre menniskas

tankar och kånslor under de tidigare åren af hans klosterlif. Och det finnes en,

som år mycket låmplig att tillåmpas på hans forstå lugna stunder, då han hade

vunnit en fast stållning inom brodraskapet. Den gifver oss en skon inblick i hans

sjals tillstånd vid denna tidpunkt ; den visar oss en stilla, oaflåtlig strid i hans hjerta,

men visar också, huru han fick kraft från hojden att stårka sig i sitt beslut att intråda

i det heliga lifvet och fortfara på dess bana genom att hafva ett ståndigt umgånge

med Gud i bonen.

Vi veta, att han nu egnade synnerlig uppmårksamhet åt att odla och utveckla

sin inre menniska. I stallet for att likt andra unge man af hans alder fika efter

verldslig framgång, gick hans diktan och traktan oaflåtligen ut på att forkofra sig i

nåd och Guds kårlek. I stallet for att folja kottets vilja och ofverlemna sig åt sin-

nets begår, bemodade han sig att vinna en viljeriktning, som var efter Guds sinne.

Detta var hans onskan och mål. Den 10 juni 1406 invigdes Thomas jemte några

andre af broderne i sitt embete, och denna dag holl han sedermera i helig hågkomst.

Thomas var nu 26 år och blef upptagen bland ordens presterskap ; men forst

åtta år senare invigdes han formligen till det heliga prestembetet. Han hade nyss

forut borjat sitt utmårkta arbete " Om Kristi Efterfoljelse."

Den enda tilldragelse af vikt inom klostret, sedan Thomas intrådde i prester-

skapets stand, var den forste priorns, hans broder Johns, afsked och val af hans

eftertrådare.

En samtida forfattare sager om Thomas :
" Han uppnådde hastigt en hog

utveckling i kristliga dygder, gorande framsteg hvarje dag; han gick framåt på

den bana han valt, utan att låta något hinder afskråcka sig ; hans nit, hans glod,

hans gudsfruktan och lefverne tilldrogo sig alias beundran. Och som han var

mycket odmjuk, benådades han af Gud med hoga gåfvor, såsom tydligen framgår

från hans egna yttranden hårom.

Thomas blir underprior i klostret St. Agnes. Underpriorskapet vid

klostret blef ledigt, och såsom bruket var valde priorn eftertrådaren, och valet skulle

godkånnas af broderne. Till denna befattning valdes nu Thomas år 1425. Alla

insågo, att det var få, som kunde beklåda denna befattning båttre an Thomas ; och

att valet fastståldes och vann alias bifall, år otvifvelaktigt, ty denne broder hade

lefvat ibland dem under 26 års tid. Han var nu 46 år, i sin basta alder, rik på

andlig erfarenhet, med ett moget omdome och djup kunskap i gudomliga ting.

Med detta. embete foljde ledningen af novicerne, med hvilka han kom i ett mycket
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fortroligt forhållande. Jemte priorn intog han en framstående stållning i befråm-

jandet och vidmakthållandet af ordens andliga val. På detta sått kom han att

låta hora sina predikningar från predikstolen. Tre delar finnas af de foredrag, som
han holl infor novicerne, och en del af dem, som han holl infor broderne.

John å Kempis' dod. Thomas hemsoktes nu af en bitter sorg, i det hans

broder nedlades på sjukbådden, hvarifrån foga hopp forefans, att han mer skulle

uppstå. Med anledning håraf lemnade Thomas broderne for en tid, for att ute-

slutande kunna egna sig åt sin sjuke broders vård under hans sista dagar. Under

fjorton månader vaktade han ofortrutet ofver honom och hjelpte honom att bereda

sig for intråde i en annan verld. Den 4 November 1432, i en alder af 67 år, slutade

John sin jordiska vandring.

Efter sin broders dod återvånde Thomas till klostret. Det år sannolikt, att

en annan underprior hade blifvit tillsatt under hans frånvaro, och vi veta, att han

omedelbart efter återkomsten lefde som vanlig munk, åfvensom att han sedermera

återvaldes till sin forrå befattning.

A Kempis' senare dagar. I klostrets lugna och enformiga lif forflot den ena

dagen våsendtligen likt den andra, och der framlefde Thomas ytterligare 20 år.

Naturligtvis kunde tilldragelserna der ej framkalla så stort uppseende som de, hvilka

egde rum i den yttre verlden. Men det kunde likvål icke annat an intråffa forån-

dringar åfven der, som mer eller mindre maste stora den lugna frid, som omgaf

platsen och våcka i de inneboendes brost en mångd af djupa tankar, en innerlig

medkånsla och deltagande.

Efter någon tid utnåmndes Thomas till ofverforvaltare for klostret, men beholl

ej denna plats lange, utan återtog ånyo sin privata stållning inom orden. Kort

derefter beklådde Thomas åter underpriorns embete, som han tillsvidare innehade.

År 1441 fullbordade han ett foretag, hvarpå han hade arbetat lange. Detta

bestod i renskrifvande af flera af hans afhandlingar i en tåt, prydlig stil. Dessa

blefvo alla bundna i ett litet, tjockt band. Forst i detta band forekommer
" Efterfoljelsen," som utgor omkring en tredjedel af hela volymen. På sista sidan

står forfattarens namn, Thomas å Kempis, jemte dagen for dess fullbordande.

Boken finnes ånnu i dag i kungliga biblioteket i Bryssel.

Thomas var nu en gammal man, men bordan af hans år tryckte honom foga.

Hans lif hade forflutit under frid med Gud, som var hans forsvar och stod, hans

trost och hopp. Han lemnade icke sina modor, utan så lange Gud forlånade honom
krafter fortfor han att afskrifva sådana bocker, som voro oundgångliga i be-

fråmjande af religion och vetenskap. Utom att han både enskildt och offentligen

egnade sig åt de unges undervisning, deltog han verksamt och med brinnande allvar

i andaktsofningarna i kyrkan. Sålunda voro hans ånde och hjerta upptagna an

med den ena, an med den andra sysselsåttningen, och han hade for dem alla samma
brinnande håg och intresse. Detta utgjorde en af hans lifs grundsatser och bidrog

i forening med hans måttliga asketism i våsentlig grad till att forlånga hans

lefnad. Hofsam i allt, domande den menskliga svagheten, som det anstår en upphojd
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menniska, alitid låggande i dagsn den inneboende mildheten i sin karakter,

ogillade han alla ofverdrifter.

Thomas ~a Kempis' sista år och dod. Thomas hade nu hunnit till sitt

nittionde år, hogeligen vordad och ålskad af dem, som omgåfvo honom, och af alla,

som besokte klostret. Vid denna tid borjade tecken till en forsvagad helsa att in-

stålla sig, och den hittills så liflige och verksamme munken borjade att aftyna. Han

maste tvifvelsutan hafva borjat långta att fara hådan, och kande såkerligen, att den

tiden snart skulle komma, då " det forgångliga skulle iklåda sig oforgångligheten,"

och vi kunna vara forvissade om, att han var redo att horsamma den efterlångtade

kalleisen. Likt dagakarlen vid slutet af dagsarbetet kande han sig trott och

långtade efter hvila. Och det fans numera ingenting, som kunde hålla honom till-

baka, och han hade många vånner, som hade gått fore, redo att vålkomna honom.

Thomas hade tillbragt ett mycket fromt och nyttigt lif bland broderne, och på

det hela taget hade det varit ett ovanligt lyckligt lif. Vi hafva forut antydt, att

Thomas var af ett kårleksfullt och hjertligt sinnelag, oaktadt hans forkårlek for

tillbakadragenhet och tider af genom klosterreglorna stadgad ensamhet. Och det

var en stadigvarande glådje for honom att vara omgifven af så många kårleksfulle

broder, som liksom han sjelf stråfvade efter att folja sin herre i sann gudaktighet.

I stallet for en naturlig broder, fann han många, som ålskade honom innerligare

och uppriktigare, an broder ofta gora. Den tillgifvenhet som slåktingar ofta lågga

i dagen mot sina befryndade år icke så sålian af mindre uppriktig art; den år ganska

ofta dikterad af egennytta, och det år endast af denna grund, som de visa tillgifven-

het. Men betråffande de broder efter anden, som Thomas var omgifven af, så hade

de ofvergifvit verlden med dess glans och fåfånglighet, och voro langt ifrån att onska

eller åstunda något af sina medbroders egodelar ; ty de voro alla fattige och hade

genom hogtidligt lofte forbundit sig till fattigdom, och derfor var det icke for

verldsligt gods ellertimliga fordelar, som de hollo sig intill honom, utan af ren kårlek

och for inbordes uppmuntran och framgång i helgelse. Hår fans således passande

umgånge for Thomas vid de tillfållen, som han kunde egna åt hvila från arbete och

andaktsofningar. Det var ett umgånge med odlade sinnen, med allvarligen våckta

sjålar, som alla stråfvade att i sanning tjena Kristus, som foljde i hans vålsignade

fotspår och vandrade på. den smala vågen, som drager till lifvet. Den strånga

disciplin, som uppeholls bland dem, kunde icke forminska den glådje han erfor i

samvaron med sådana broder, utan forokade snarare densamma ; ty stårkte den icke

den heliga tillgifvenhetens band ? Blefvo icke det intresse och den tillgifvenhet han

hyste for dem, och de for honom, hårigenom ånnu mer sanna och oegennyttiga. Då
han vid slutet af sitt långa lif kastade en blick tillbaka derpå, hvilket vålsignadt

såliskap af trofaste mån hade han icke stått i fortrolig forbindelse med under de

många år han lefvat! Ochdesse hade gått fore honom till de salige boningarne, och

han kunde nu skåda framåt till den stund, då han snart skulle få mota dem deruppe.

Han hade under de senare åren haft den sorgliga plikten att i klostrets tidebocker

anteckna frånfållet af åtskilliga aldre medlemmar, som varit hans pilgrimskamraterpå
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vandringen framåt till det hoga målet af deras himmelska kallelse i Jesus Kristus.

Få omståndigheter åro bekanta rorande de sista dagarne af Thomas å Kempis' lif.

Det år hugnesamt att erfara, att, når han slutligen var nodsakad att hålla sig inom

sin klostercell och ur stand att skota sig sjelf, det fans kårleksfulla hjertan och

tjenstvilliga hånder, som råknade det som ett stort noje att tjena sin åldrige broder.

Hans synformåga svek honom aldrig ; ty, såsom en af hans biografer omnåmner, han

begagnade aldrig glasogon ; och man antager också, att han bibeholl sina sjålsfor-

mogenheter och sin talformåga till strax fore sitt slut. Det år derfor icke svart att

måla for oss, huru han ånnu samlade broderne omkring sig ån alle tilisammans ån

någre enskildte for att gifva dem heliga råd och for att med dem forsjunka i

gemensamma boner.

Vi skulle gerna onska att erfara något om Thomas å Kempis sista stunder, men
historien lemnar oss magra uppgifter hårom. Vi veta likvål, att han uppnådde den

hoga åldern af 91 år och dog den 26 Juli 14.71, på aftonen af en lang sommardag.

Under mer ån 60 år af tråget arbete hade han varit medlem af den regelbundna

munkorden och under 57 år hade han tillhort prestståndet. Från sitt forstå intråde

i klostret hade han uthårdat mycken fattigdom och motstått många frestelser.

Han hade afskrifvit hela bibeln, som begagnades i klostret, och många andra

bocker, som utbjodos till salu. Dessutom lår han hafva skrifvit åtskilliga afhand-

lingar, afsedda for ynglingar, på ett klart och enkelt sprak, och utmårkta genom
sina lårdomar och sin kraft. " Gud kailade honom bort från hyddan på berget

St. Agnes till evighetens berg, mot hvilket han så ofta hade blickat, hvilket han så

lange hade långtat efter; och slutligen for hans ånde upp till de ljusa boningarna

for att frojdas i sin Gud evinnerligen." Med Paulus kunde han saga: "Jag har

kåmpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Hårefter

år mig bevarad råttfårdighetens krona, hvilken Herren, den råttfårdige domaren

skall gifva mig på den dagen, men icke blott åt mig, utan ock åt alla, som ålska

hans tillkommelse."



©m "2>e llmitattone Cbnsti"

Af Frederic W. Farrar, Teol. Dr., Kanik af Westminster, Forfattare till

"Jesu Hf."

Ofversatt af Fred Lonnkvist, Fil. Kand.

Ingen bok kan vinna en varaktig och omfattande popularitet, om den icke i

ovanlig grad tillfredsståller menniskohjertats behof och tilltalar dess kånslor. Tidens

forhållanden eller omståndigheterna i allmånhet kunna val fororsaka att en populår

afhandling låses i vida kretsar, åfvensom att den åstadkommer ett djupt intryck for

ett tiotal af år eller till och med for en hel mansålder, men når vi finna ett arbete,

vårderadt i hvarje land, når dess ursprungliga inflytande ofverlefver verldshån-

delserna, under hvilka dynastier vexla och filosofiska systemer foråndras, ja åfven

menniskoslåktets religionsformer ombytas, då maste den vara antingen ett uttryck

af det hogsta personliga snille, eller också maste uti den, liksom uti ett heligt kåril,

den rika frukten af århundradens visdom hafva blifvit ingjuten. Sådana bocker åro

få till antalet och till storsta delen skrifna på ododlig vers.

Af de åt religion och seder egnade arbeten, som hafva haft denna hoga beståm-

melse, hafva flertalet åtnjutit en sådan djup vordnad ibland menniskor, att de, lik-

som Veda, Zend Avesta och Koranen, hafva varit fritagna från granskarens oga,

såsom heliga och af Guds ånde ingifna. Men ibland bocker, som icke gora anspråk

på att vara annat ån af menskligt ursprung, intar "Om Kristi Efterfoljelse " utan

gensågelse fråmsta rummet, hvad spridning och bevågenhet ibland dess låsare

betråffar. I detta afseende står "Kristens Resa" nårmast densamma, men "Kristens

Resa" har derfor i icke ringa grad att tacka den makt, som allegoriens fångslande

intresse utofvar, och likvål, åfven med hjelp af denna omståndighet, har den icke

kunnat komma i besittning af denna forvånande ofverlågsenhet.

Att en bok, afsedd endast for uppbyggelse, en bok, som ej vinner något fotfåste

genom sitt våltaliga sprak, en bok, som ej har några djupa hemligheter att afsloja,

inga utsokta lårosatser att forkunna, inga lysande slutledningar att framstålla, skulle

hafva forvårfvat sig ett herravålde, så obestridt, en tacksamhet, så brinnande, år

endast en ny bekråftelse på den grekiske tånkarens ord, att " mycken lårdom

undervisar icke, men Sibyllans rost " — d. v. s. den heliga upplysningen — " som
forkunnar tingen enkelt och okonstladt och utan forskoning, trånger med Guds
hjelp genom tidehvarfven."

Om vårdet af en bok på något sått kan uppskattas efter den uppmårksamhet,

den ådrager sig bland den stora mångden, då maste vårdet af " Imitatio " i

sanning vara utomordentligt. Den har varit i menniskors hånder åtminstone under

fyra hundra femtio år ; dess upplagor under skiida tidsrymder och på olika sprak

XXV
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kunna råknas i tusental; den har omfattats med forkårlek af låsare af hvarje stand;

och ehuru den år skrifven af en man, olik oss till nationalitet, till lefnadsstållning,

till religion ; ehuru forfattaren under åratal hade varit innesluten inom ett klosters

trånga murar och från barndomen van vid skoians enformighet ; ehuru menings-

striderna, som utmårkte hans dagar, hafva tystnat, och de lårosatser, som gåfvo

form åt hans utveckling, hafva forsvunnit; ehuru, sedan han lades i grafven, kejsar-

domen hafva uppstått och ramlat, kyrkor blomstrat och fallit, så år det likvål sanno-

likt, att nu, vid slutet af det nittonde århundradet, endast få finnas, som icke hafva

kånnedom om dessa korta, genomtrångande satser, som under deras låsning fram-

kalla hos oss en kånsla, som om vi lade handen på det hjerta, som, klappande af

sorg likt vart eget, for så många århundraden tillbaka slog i den gamla mystikerns

brost. Några af oss erinra sig val, huru en af de storsta forfattarena * inom diktens

område beskrifver sin hjeltinnas rorelse, då, i det hon fann den lilla volymen, for

forstå gangen en rost från den aflågsna medeltiden satte sig i forbindelse med
hennes sjals erfarenhet och tro. Och forfattaren tillågger, att orsaken, hvarfor upp

till denna dag den lilla, gammaldags volymen åstadkommer underverk, forvand-

lande bittra tårar till sotma, år " emedan den år skrifven af en hånd, som gaf akt på
hjertats klappande ; emedan den utgor historien om en dyster, dold ångslan, kamp,

tillforsikt och seger ; icke skrifven på sammetsdynor, utan skrifven for att låra dem
tålamod, som med blodande fotter trampa på stenar. Och den forblifver for alla

tider ett oforgångligt forråd af allt, som vi åro i saknad af, och allt, som lander

oss till trost. Det år rosten från en broder, som århundraden tillbaka kande,

led och forsakade, i klostret visserligen, med munkdråkt och rakad hjessa, med
mycket messande och långa fastor och med ett sått att tala, olikt vart, men likvål

under samma tysta, hogt ofvan belågna himmel, och med samma lidelsefulla begår,

samma kamp, samma nederlag, samma svaghet."

Jag tror, att ingen kan hafva låst detta underbara verk sammanhångande och

med eftertanke, utan att hafva blifvit slagen med forvåning ofver olikheten mellan

de skiida bockerna. Den våltaliga och ofverspånda liknelsen i tredje boken skiljer

sig helt och hållet från den undergifna och odmjuka enfalden i den forstå, och båda

två från den skarpsinniga men inåtvånda framstållningen i den fjerde. Den forstå

år kans^ke den fortråffligaste och ljufvaste ; den framståller for ens sjal hela djupet

af den frid, som ett tillbakadraget, heligt lif medfor ; men hela boken har blifvit

jemford med en klostertrådgård, blomstrande under himmelens dagg och fylld med
"liljor af en hvithet, renare ån sno, med den gudomliga kårlekens rosor, med den

himmelska sanningens blå cyanias och med de morka violerna af nattens boner." f

Sinnesforfattningen år olika vid olika tider, men i verkligheten har icke en och

samma person skrifvit, eller ens kunnat skrifva denna bok, såsom vi hafva den.

Den år ett arf från århundraden, den utgor klosterlifvets evangelium, eremitens

psaltare ; den år mystikerns ståndigt återkommande uttryck, den år hjeltedikten af

* George Eliot. f Mooren.
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det inåtvånda lifvet. Allt inneslutes i Sanct Benedicts foreskrifter med dess for-

herrligande af odmjukhet, arbete och lydnad, åfvensom i historien om hum helgonet

en afton stod vid fonstret af Monte Cassino och såg hela verlden under sig badad i

glans och solsken och, inspexit et despexit, blickade rundt omkring och skådade

ned på det hela. Den år innesluten i St. Francis' af Assissi frivilliga fattigdom,

hånryckta asketism och strålande lycka. Den återfinnes i St. Bernards " Utlåggning

af Sångernas Sang," och i historien om huru han som gosse kastade sig i en

strom och stod i det iskalla vattnet ånda upp till halsen, for att underkufva upp-

roriska tankar. Den återfinnes i St. Bonaventuras bok, " Stimulus Amoris," och i

historien om, huru såndebuden, når de kommo till honom med kardinalshatten,

funno honom sysselsatt med att rengora sådana kåril i klostret, som voro afsedda

for de simplaste åndamål, och huru han, tillfrågad om kålian till hans forvånans-

vårda lårdom, under tystnad pekade på krucifixet. Den återfinnes i Thomas å

Kempis' predikningar och i hans upplyftande bon, " Gif mig, o Herre, ett ådelt

hjerta, som ingen jordisk kårlek kan neddraga !
" Vi återfinna den i de Windes-

heimska brodernas skrifter, i Isaac de l'Etoile's bok " De Spiritu et Anima," i John

Taulers predikningar, i Hugo de St. Victores " De Vanitate Mundi," i Ubertino de

Casals " Arbor Crucifixi Jesu." Alla dessas tankar och uttryck kunna återfinnas

i " Efterfoljelsen " så vål som i många andra af medeltidens uppbyggelsebocker

och mystiska arbeten, åfvensom i de skrifter, som utan allt tvifvel hafva Thomas å

Kempis till forfattare. Den, som sammanplockade och till ett helt ordnade inne-

hållet af denna bok, samlade endast i ett kostligt skrin den andliga långtan, den

inre hugsvalelsen, den ensliga erfarenhetens visdom, som hade liksom aftvingats

många åldrar af kristligt lif. I denna mening år St. Francis de Sales' djerfva

yttrande sant, att boken har ingen annan forfattare ån Guds Helige Ånde.

Och derfor kan icke denna bok do, emedan den år det klaraste uttrycket af

sjålens eviga långtan, dess djupa sjelfprofning, dess oryggliga aktgifvande på sig

sjelf, dess hogtidliga fortrolighet med sin Skapare. Goda menniskor kunna, såsom

ofta håndt, fara ytterligt vilse i sin teologi, huru fortråfflig den ån må hafva synts

dem, likasom i sina djupaste ofvertygelser ; men goda menniskor lefva aldrig for-

gåfves, emedan deras andliga lifsverk år mer heligt ån deras lårobyggnad och deras

lefverne af storre varde ån deras trossatser. Och åfven systemer grundade på vilse-

farande fordomar kunna blifva onda och forderfbringande, men om deåro grundade

på uppriktighet, så lemna de alitid åt menskligheten ett visdomens och sanningens

arf. Sålunda, ehuru många af de forestållningar, från hvilka den utgick, hafva gått

under, skall dock denna bok fortfara att blifva vårderad så lange, som delfinnes

hjertan som lida och som under lidandet åstunda att hoja sig mot himmelen på
enfaldens och renhetens tvånne vingar. Och fastån medeltidens munklif har fått

vika, så skulle det likvål vittna om historisk ytlighet, om okunnighetens otack-

samhet att tala derom med forakt och hat. I de laglosa århundradenas råhet var

det endast klostren, som erbjodo ett hem for den kårleksfulle och fridsamme, och

åfven dem, som ångern hade slutligen smalt efter ett lif af lidelsefulla utsvåfningar
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eller vilda fejder, forsågo de på denna sidan grafven med en daggrik skymning

liksom for att " sluta den tryckande glansen af deras dag." Om deras stora for-

tjenster om lårdom och literatur och konst, om håndskrifter, som de bevarade, om
skolor, som de grundade, om sjukhus och katedraler, som de byggde, om land-

stråckor, som de uppodlade, om fattigdomen, som de lindrade, om fortryckta

intressen, som de beskyddade, om den långa forteckning af namn, som de fram-

bringade och som alitid skola intaga ett lysande rum i mensklighetens annaler, om
allt detta behofver jag ej tala; men de gjorde tjenster af mycket hogre betydelse

an dessa. Ty man kan ej betrakta dessa lugna, lidelsefria drag, på en gang så

allvarliga, så ådla och så milda, som uppenbara sig på målarens duk i de tidigare

dagarne, utan att inse det omfang, som de gåfvo åt formen och fårgen af " en ofver-

jordisk skonhet, af en guddomlig medkånsla for den lidande menskligheten, af en

kraft, som ofvertråffar spjutets och skoldens." * Låtom oss ej glomma, att i dessa

råhetens och okunnighetens tidehvarf en munk kunde ernå en langt hogre fullkom-

ning an nu, och for den, som kånner dessa tiders historia, år det ej svart att fatta

den glod, som låg i St. Bernards yttrande :
" Det år godt for oss att vara hår, ty

hår lefver en menniska renare, faller mera sålian, står åter upp mera raskt, vandrar

forsiktigare, hvilar tryggare, dor lyckligare, vinner en rikare belåning." Vi kunna

i sanning på forfattaren af " Efterfoljelsen," som var en af de fortråffligaste munkar,

tillåmpa det yttrande, som skalden egnar den dode

:

" Från nattens skugga upp till lj usets hojd

Han gått och lemnat afund, hat och kif,

Och all den åflan, som vi kalla frojd,

Ej honom hinner mer bland englars lif.

Och fri från syndens smitta nu han år

Och ingen nod och ingen sorg han lider mer.

For modors tal han foga båtnad fick,

Kans hjerta det blef stelt och grått hans hår

Och når hans ånde ofver grånsen gick,

Han lades ner på obegråten bår." f

Ofullkomlig som hans uppfattning af plikten må hafva varit, vann han likvål

den himmelska visdomens nåd, som, fastån han lefde i det femtonde århundradet,

åndå kan vara af stort varde for det nittonde ; och ehuru han var en romersk-

katolsk munk, har han likvål yttrat eviga sanningar, som åro dyrbara for såvål

protestanten som for andra religionsbekånnare.

Med den ensidiga erfarenhet, som han har att erbjuda oss, kan det naturligtvis

icke vara annorlunda. Vi åro ej kallade att vara munkar. Vi behofva ej, for att

anvånda dessa herrliga verser i
" Det kristliga året" :

" af vån och frånde afsked ta,

och soka klostermurarna.

Ej men'skan hoje från syndens lopp

sig sjelfråttfårdig mot himlen opp."

* Shelley. t Shelley, Adonais
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Och likvål forblifver det sant att " ensligheten år Guds mottagningsrum." I en

tid, då, såsom skalden sager

:

" Vi orda och åflas dagen lang

Och aldrig ega vår sjal en gang

Forrån vi do,"

kunna vi icke alla låra något om såttet att bevara blomman och vårdigheten af det

andliga lifvet från den stilla rost som bjuder oss :
" Undviken for mycket talande,

forblifven i ensamheten och hafven eder glådje i Gud ? " * Och ligger det icke

en djup kånnedom om menniskohjertat i ett uttryck som detta: "Hastigare ofver-

vinnes den yttre tienden, om den inre menniskan icke år fåfång !
" Och ligger det in-

gen andlig insikt i en malning som denna, " Forst uppstiger i sjålen en s. k. oskyldig

tanke, sedan en liflig inbillning af det onda, derpå en fornojelse deri och slutligen

ett ondskans begår, hvarpå samtycket folier; och sålunda vinner vår andlige fiende

fritt intråde, fastån han motstods i borjan ? " Och återigen, huru enkla och djup-

sinniga åro icke dessa kapitel om en genomgående profning af vart samvete och om
ett heligt uppsåt till båttring ? Och huru varaktigt år icke vårdet af den uppfattning,

som år grunduppfattningen af all mysticism, att Gud har uppenbarat sig i sitt verk

och i sin son, så att både utom och inom menniskans sjal det naturliga och ofver-

naturliga har en gemensam, evig tillvaro. Och han har ej låtit sig sjelf vara utan

vittnesbord for någon sjal.

Det forstå och fornåmsta vårdet och glansen af " Imitatio " år den eviga pro-

testen, som den tyst inlågger emot den uppfattning som utgor sjelfva grunden till det

katolska prestvåldet. En katolik, en prest, en munk, men likvål hojd dfver sig sjelf

och det system, som han omfattade,—den forstå sanning, som han på det djupaste

inser och framhåller år sjålens omedelbara tilltråde till Gud. På detta sått maste

denna bok langt fore reformationsperioden hafva haft ett oåndligt vålgorande

inflytande genom att våcka sjålar till medvetande om deras syndaskuld, och den kan

blifva en helosam erinran for oss alla och åfvenfor dem, ofver hvilka den romerska

kyrkan utofvar sin dragningskraft. Ty det år katolicismens vårsta villfarelse och

kålian till alla dess ofvermodiga och åregiriga misstag, att den intrånger på

det helgade området af sjålens individualitet och framhåfver allahanda anspråk på
medlareskap melian sjålen och dess skapare. Gud sager :

" Jag år din fader och din

starka frålsning." Kristus sager :
" Kommer till mig I alle, som arbeten och åren be-

tungade;" men det år helt naturligt att sjålen i sin brottslighet, sin svaghet och tvifvel

skalltveka atthorsamma kallelsen,skall forestålla sig, att Gud ej kan mena, hvad dessa

ord innebåra, och att den soker att nalkas honom på omvågar, icke som ett barn sin

fader utan, lutande som på ett sonderbråkadt ro i handen, formedelst prester, ritualer

och systemer. Men i denna bok forekommer ingen formedling mellan sjålen och Gud

;

intet vanhelgande af inre roreiser genom att afsloja dem for menskligaogon; ingen

mensklig fot att intrånga mellan oss sjelfva och nådastolen. Det år en audienssal,

* " Efterfoljelsen " 4 : 12.
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der ingen hofman behofves ; det år en bekånnelse, der sjålen biktar infor sig

sjelf och erhåller aflåsning. Den sander den ångerfulle hvarken till bok eller

formler, hvarken till kyrka eller kyrkoråd, hvarken till påfve eller prest, hvarken till

helgon eller ånglar; utan gå, sager den, och omfamna sjelfva frålsarens fotter. Den
lår sjålen att ej gomma sig mellan lustgårdens tråd utan att åfven i sin brottslighet

lyssna till Guds rost. Den erkånner den grundsanningen, att "ingen menniska kan

frigora sin broder eller media emellan honom och Gud, ty det kostar for mycket att

återlosa hans sjal, så att han maste låta det anstå evinnerligen." *

Och utom denna indirekta, men icke dess mindre hogtidliga, gensaga mot katol-

ska prestvåldets inkråktningar, finnes det envarning, fullt direkt och ej mindre nod-

våndig, mot de faror, som omsnårjde ett tidehvarf af maklighet. I reaktionen mot
asketismens teori, i fordomandet af onodiga spåkningar, hafva vi kommit, jag vet

icke huru, att tro, att himmelen kan forvårfvas " i en lånstol," och att kronor af

kostliga amaranter helt naturligt skola sånkas på våra somniga hjessor. Det år

icke så och kan aldrig blifva så. Hela skriften år en gensaga mot en sådan foreståll-

ning. Kroppen, sager den, maste underkufvas, kottet spåkas, begårelserna

korsfåstas, korset tagas, vådjobanan lopas och striden utkåmpas. Man maste vara

på vakt mot hvarje frestelse, vare sig den kommer småningom eller helt plotsligt.

Hvarje hinder, vare sig ringa eller allvarligt, maste undanrojas. Vi åro af naturen

hogmodiga, ofornojsamma och sjelfviska; den hogre natur, som gor menniskan

odmjuk, mild, sjelfuppoffrande, tillkåmpar sig icke segern utan strid. Vi åro af

naturen bojda for den efterlåtenhet, som gor oss till slafvar af lågre drifter; det år

endast genom våldig och oaflåtlig kamp och bon, som vi kunna vinnaett lugnt och

stilla herravålde ofver oss sjelfva. Hvad helst som undervisar oss om mennisko-

sjålens grånslosa varde, hvad helst som oppnar våra ogon for djupet af de andliga

faror, hvilka anfalla och skada henne, hvad helst som inpråglar i vart samvete den

djupa ofvertygelsen, att en slapp uppfattning af synden år en falsk uppfattning af

synden, gifver oss en lårdom nyttig for alla tider och i synnerhet behoflig for vår

egen. Sjålar kunna finnas, som, fastån omgifna af maklighet och glans, likvål åro

i stand att på såkra vingar stålla sin flykt mot himmelen; men for dem, som hafva

blifvit sårade, for dem, som hafva fallit, for dem, som hafva syndat, for dem, som hafva

dukat under for vanans tyranni, for dem, som forblindade af denna verldens gud,

hafva från tronen stortat samvetets ofverhoghet, for sådana blifver segern mojlig

endast under mera kraftfulla forutsåttningar, och det låmpligaste såttet for dem år

snarare " ett stengolf, der man får vrida sig som en mask " ån " en mosskudde, betåckt

med blå violer." Såttet kan i sanning vara olika, men verkningarna maste vara

lika och åndamålet detsamma. Nu så val som i de dagar då " Imitatio " skrefs, och

i hvarje tid lider himmelriket våld, nu som då, och i alla tider maste vi soka att

gå in genom den trånga porten.







jfdrsta IRapitlet

Om Kristi efterfoljelse och forsakandet

af all verldslig fåfånglighet.

en migfoljer, han skall

icke vandra i morkret,

sager herren (Joh. 8:

12). Dessa åro Kristi

ord, genom hvilka han manar oss

att folja hans lif och hans vandel,

om vi vilja varda rått upplyste och

befriade från all hjertats blindhet.

Vår hogsta stråfvan vare alltså att

betrakta Jesu Kristi heliga lif.

Kristi låra ofvertråffar alla de

åror, och den som undfår

hans ånde finner i henne det for-

dolda manna (Upp. B. 2: 17). Val

hånder det, att mange erfara myc-

ket ringa frojd, ånskont de idke-

&&
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ligen hora evangelium ; sådane hafva icke Kristi ånde. Men en hvar,

som fullt vill forstå och hafva sin lust i Kristi ord, ombilde hela sitt lif

efter honom.

Hvad båtar dig att klyftigt orda om treenigheten, om dig fattas

den odmjukhet, hvar forutan du misshagar den treenige. Sannerligen,

hoga ord gora ingen menniska helig och råttfårdig, utan ett fromt lif

allena gor oss tåckelige infor Gud. Hellre vill jag kånna anger an

kunna saga hvari den består. Kunde du hela bibeln ord for ord och

alle vises tånkespråk, hvad skulle det val gagna dig, om du vore utan

Guds nåd och kårlek? Fåfångligheters fåfånglighet, ja, idel fåfånglighet

år allt (Pred. i : 2) utom att ålska Gud och tjena honom allena. Den

hogsta visheten år att med forsakandet af verlden trakta efter Guds rike.

Fåfånglighet år det for den skull att soka forgångliga rikedomar

och på dem såtta sitt hopp. Fåfånglighet likaså att stråfva efter ara

och fika efter verldslig upphojelse. Fåfånglighet att folja kottets begå-

relser och åstunda det, for hvars skull man omsider varder strångt

tuktad. Fåfånglighet att allena rikta sin blick på de ting som nu åro

och icke tånka på dem som skola komma. Fåfånglighet att ålska det,

som med all hast forgås, och icke ila dit, der de eviga frojderna bo.

Tank ofta på Salomos ord : ogat ser sig aldrig matt och orat hor

sig aldrig trott (Pred. 1 : 8). Beflita dig derfor att draga ditt hjerta

från de synliga tingen och vånd dig till de osynliga ; ty de som folja ett

kottsligt sinne beflåcka sitt samvete och forspilla Guds nåd.
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Hnbra Ifcapitlet

Ringa tanke om sig sjelf.

n hvar menniska har af naturen begår

efter vetande; men vetande utan Guds-

fruktan — hvartill gagnar det? (i Kor.

8: i—3). Båttre år i sanning en odmjuk

bonde, som fruktar Gud, ån en hogfår-

dig vetenskapsman, som studerar stjernornas lopp,

men icke gifver akt på sitt eget hjerta.

Den som rått kånner sig sjelf haller sig hårdt

till odmjukheten och fornojer sig icke åt menniskors

pris. Kande jag alla ting som i verlden åro och

hade icke kårleken, hvad hulpe det mig infor Gud,

som skall doma mig efter mina gerningar? (1 Kor.

13:2; 2 Kor. 5 : 10).

Gif din sjal ro for den omåttliga åtrån efter

vetande, ty genom den varder hon dragen utåt och

insnårjes i mycket svek. De som mycket veta vilja

gerna synas och kallas for vise. Men det gives

många ting, som det båtar sjålen foga eller intet att

veta, och dårligen handlar den, som vånder sig till

allt annat utom till det som fråmjar hans salighet

(Matt. 6: 33). Ord måtta icke sjålen, men ett

fromt lif vederqvicker sinnet och ett rent samvete

foder stark tillforsigt till Gud.

Ju mer du vet och ju båttre du forstår, desto

strångare varder du domd, om ditt lif icke varit i
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samma forhållande heligt (Luk. 12: 47). Der-

for forhåf disf icke ofver hvad du vet och kan,

utan var fastmer i råddhåga for den kunskap,

dig forlånats.

Tycker du dig kånna och godt nog forstå

många ting, så vet dock, att mycket mer finnes

som du icke forstår. Afstå från hogtflygande

tankar om ditt vetande och erkånn fast hellre din

okunnighet. Hvad har du for skål att stålla dig

framfor andre, då månra finnas lårdare an du

och mera forfarne i la^en? Vill du låra dig att

veta något till gagns, så ligge det dig om hjertat

att vara okånd och i verlden ansedd for intet.

Den hogsta och helsosammaste kunskapen

år sjelfkånnedom ocl* sjelfforsakelse. Att hålla

sig sjelf for ringa och tånka val och hogt om
andra år stor vishet och fullkomlighet (Matt. 18:

4). Ser du ock någon uppenbarligen synda och

begå svåra missgerninorar, så bor du dock icke

anse dig sjelf båttre, enår du icke vet, huru lange

du kan bestå i det goda (1 Kor. 10: 12). Alle

åro vi svage, men ingen hålle du svagare ån dig

sjelf (Gal. 6:4).



SWE.

" OM JAG ICKE TVÅR DIG, SÅ HAFVER DU INGEN DEL MED MIG."





Urebje Ifcapttlet

Om sanningens låra.

all den, som undervisas i san»

ningen icke genom forgang-

liga bilder och ord, utan ge-

nom henne sjelf, sådan hon

till sitt våsende år. Våra

meningar och våra sinnen bedraga oss

ofta och se blott ytan af tingen. Hvad

gagnar all klyftig strid om forborgade

och morka ting, for hvilka vi i domen

icke skola anklagas, att vi icke begripit

dem ?

Stor dårskap år det, om vi, begifne

på det sållsamma och skadliga, såtta

tillbaka det nyttiga och nodvåndiga. Vi

hafva ogon — hvarfor se vi då icke, och

hvarfor skall ett konstladt vetande ligga

oss så omt om hjertat?
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Den, till hvilken det eviga ordet talar, befrias från de många menin-

garna. Af ett ord åro alla ting, och ett fortålja de alla, och detta ord år

det som var i begynnelsen och som talar åfven till oss (Joh. Ev. i : i—3;

8: 25). Det forutan forstår och domer ingen rått. Men den, for hvil-

ken alla ting åro ett, som hånfor alla till ett och ser alla i detta ena
;
han

kan vara ståndaktig i sitt hjerta och hvila med frid i Gud. O Gud, du

som år sanningen, gor mig ett med dig i evig kårlek ! Ofta ledes jag

vid att låsa och hora så mycket ; i dig år allt hvad jag vill och åtrår.

Tige alle lårare, tystne all verlden infor ditt ansigte, tala du allena

till mig!

Ju mer en menniska blifvit enig med sig sjelf och enfaldig i sitt

inre, desto flera och hogre ting fattar hon utan moda, emedan hon

ofvanifrån undfår forståndets ljus. En ren, enfaldig och trofast ånde

låter sig icke dragas hit och dit af mycket sysslande, emedan han gor

allt till Guds åra, och beflitar sig att varda frigjord från sjelfviskhet.

Hvad hindrar dig och fortynger dig mer ån ditt hjertas ånnu icke dodade

begår? En god och from menniska ordnar forst i sitt inre de verk, som

hon i det yttre har att utfora, och de draga icke henne dit syndiga lustar

åtrå, utan hon styr dem efter ett rått fornufts tillskyndelse. Hvem har

en hårdare kamp ån den som vill ofvervinna sig sjelf? Och att ofver-

vinna sig sjelf, det borde vara hvars och ens bemodande, att dagligen

blifva kraftigare gent mot sig sjelf och att tillvexa i det goda.

All fullkomlighet i detta lifvet år behåftad med någon ofullkomlig-

het och all vår forskning med något morker. Odmjuk kånnedom af

dig sjelf år en såkrare våg till Gud ån en aldrig så djup lårdom. Icke

som om vetenskapen eller kunskapen i allmånhet om en sak vore for-

kastlig— den år i och for sig betraktad god och af Gud anbefald— men

ett godt samvete och en dygdig vandel år alitid att foredraga. Enår dock

många beflita sig mera om att veta något ån att lefva råttskaffens,

bedraga de sig sjelfve ofta och båra ingen eller ringa frukt.

O, om menniskorna lade sig lika stor vinning om att utrota raster

och inplanta dygder, som att uppkasta frågor, så skulle icke så mycket

ondt och forargelsevåckande ske i verlden och icke en sådan ljumhet
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bland de andlige forsporjas. Når domens dag kommer, skall det san-

nerligen icke frågas oss, hvad vi hafva låst, utan hvad vi hafva gjort,

och icke, huru vål vi talat, utan huru fromt vi lefvat. Sag mig: hvar

åro nu de lårde herrar, som voro vidt kande, medan de ånnu lefde och

i stort rop i vetenskapens verld? Andre hafva intagit deras rum, och

det år ovisst, om man ens tanker tillbaka på dem. Medan de lefde,

syntes de vara något, och nu talar ingen om dem.

O, huru snart forgår icke verdens hårlighet! Om dock deras lif

varit i ofverensståmmelse med deras vetande, då hade de låst och for-

skat vål. Huru mange gå i våra dagar icke under genom fåfånglig

vishet, emedan de hafva foga omsorg om att tjena Gud. Och då de

hellre vilja vara store ån odmjuke, blifva de ett intet till sina tankar

(Rom. i : 2 1). Sant stor år den, som har stor kårlek. Sant stor år den,

som i egna ogon år ringa och skattar årans hojd for intet. Sant klok år

den, som haller allt jordiskt for afskråde, att han må vinna Kristus

(Filipp. 3 : 8) och sant lård år den, som gor Guds vilja och forsakar

sin egen.



tfjerbe IRapitlet.

Om forsigtighet i våra handlingar.

^)CZl
*—x^

icke hvarje ord och icke hvarje ingifvelse år att såtta tro till

(Syr. 19: 16), utan varsamt och ihårdigt må en sak profvas

infor Gud. Ack, tyvårr tro och tala ofta menniskorna

hellre ondt ån godt om sin nåsta ; så syage åro vi. Men

£å en fullkommen man tror icke allt som beråttas, ty han

-*£f|M2f^' kånner den menskliga svagheten, att vi åro benågna till

sp det onda och lått nog fela i orden.

Stor vishet år det att hvarken forhasta sigf i det man foretager

eller envist hålla fast vid eg-na menin^ar. Hit hor ock att icke tro

hvars mans ord och icke strax gjuta in i andres oron hvad man hort

eller trott. Gå till råds med en vis och samvetsgrann man och sok

hellre att varda undervisad af den, som båttre vet, ån att folja dina

esma hueskott.

En råttskaffens vandel gor menniskan vis efter Guds sinne och for-

faren i många ting. Ju odmjukare någon år i sig sjelf och Gud mera

undergifven, desto visare år han i allt och desto storre lugn eger han.
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Om den heliga skrifts låsande.

T
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talade.

anning, icke våltalighet soke man i den

heliga skrift. All helig skrift skall

låsas i den ånde, i hvilken den forfat-

tats. Vi skola i skriften mer soka det

gagneligt an det fint och sinnrikt

Lika så gerna bora vi låsa fromma och i

enfald skrifna bocker som hogvisa och djupsin-

niga. Låt icke forfattarens lårdomsanseende, det

må vara stort eller litet, inverka på dig, utan kår-

lek till sanningen allena drage dig till låsande.

Fråga icke, hvem som sagt detta, utan gif akt på,

hvad som såges.

Menniskorna forgås, men herrens sanning

varar i evighet (Ps. 117: 2). Utan anseende till

personen talar Gud till oss på mångahanda sått.

Vår forvetenhet år oss ofta till hinder vid Guds

ords låsande, i det vi vilja forstå och genomtrånga

sådant, som vi enfaldeligen borde gå forbi. Vill

du hemta någon vinst af ditt låsande, så lås med

odmjukt, enfaldigt sinne och i tron och sok aldrig

lårdomsrykte. Fråga gerna och lyssna uppmårk-

samt till de heliges ard och låt icke de gamles

liknelser misshaga dig, ty de åro icke utan orsak

framstålda (Syr. 32: 12— 13).
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Om otillborliga begår.

å snart en menniska hyser en otillborlig

lusta, blir hon strax orolig i sitt inre.

Den hogfårdige och den girige hafva

aldrig någon ro. Den i anden fattige

och odmjuke eger den fulla friden. En menniska,

som ånnu icke fullkomligt dott från sig sjelf, blir

lått frestad och ofvervunnen i små och rincra ting\

Ty den som år svag i anden och ånnu i någon

måtto kottslig och bojd åt det sinliga, kan svårli-

gen helt och hållet afhålla sig från jordiska begår

och blir fordenskull ofta bedrofvad, når han maste

forsaka något. Dessutom harmas han låtteligen,

om nå^on står honom emot.

Men har han vål ernått, hvad honom lyster,

strax besvåras han af samvetsagg, derfore att han

foljt sin lusta, som icke gaf honom den frid han

sokte.

Genom att stå emot lustarne år det alltså

som hjertats frid varder funnen, men icke genom

att blifva en slaf under dem. Den kottsliga men-

niskan har ingen frid i sitt hjerta ; icke heller en

sådan som hångifver sig åt det utvertes år, utan

allena den som i ett andligt sinne nitålskar for Gud.
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Sjunbe IRapitlet.

Huru man skall fly fåfånga forhoppningar och ofvermod.

& 4^ Ksy

åfång år den, som såtter sitt hopp till menniskor eller till

andra skapade ting. Blygs icke att af kårlek till Jesus

Kristus tjena andre och anses fattig i denna verlden.

Forlita dig icke på dig sjelf, utan bygg ditt hopp på Gud.

Gor hvad till dig står och Gud skall fråmja din goda

vilja. Fortrosta icke på din insigt eller på någon dodligs

klokskap, utan hellre på Guds nåd, som hjelper de odmjuke och forod-

"mjukar de formåtne. Sok icke din berommelse af rikedomar, om du

eger sådana, eller af vånner, om de ock åro måktige, utan af Gud, som

forlånar allt och som utofver allt vill gifva sig sjelf (Jer. 9: 23—24;

1 Kor. 1 : 31 ; 2 Kor. 10: 17). Yfs icke ofver din kropps styrka och

fågring, som genom en obetydlig sjukdom kan forstoras och vanstållas.

Se till, att du icke finner behag i dig sjelf for din duglighet eller ditt

forstånd, på det du icke må misshaga Gud, från hvilken kommer allt

godt du af naturen eger.

Hall dig icke for båttre an andre, att du icke till åfventyrs infor

Gud skall aktas såmre, ty han vet hvad i menniskan år. Hogfårdas

icke ofver dina goda gerningar, ty Gud domer annorlunda ån menni-

skor; honom misshagar ofta det som behagar menniskor. Fins det

något godt hos dig, så tro, att andre hafva det som år båttre, på det

du må bevara odmjukheten. Det skadar dig icke, om du haller dig

ringare ån alle, men det skadar ganska mycket, om du såtter dig fram-

for blott en enda. En varaktig frid finnes hos den odmjuke, men i

den stoltes hjerta åro afunden och fortreten bofaste.
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Httonbe Ikapitlet

Huru man bor undvika for stor

fortrolighet.

'.tf^

cke for hvar man må du oppna ditt

hjerta (Syr. 8: 22), utan den som

* år vis och gudfruktig skall du for-

tro dina anorelågfenheter. Var såll-

synt bland ungt folk och fråmlingar;

sok icke att smickra de rike och visa

dig icke gerna hos de måktige. Med de 6d-

mjuke och enfaldige, med dem som ålska from-

het och rena seder må du umgås och ofva det

som lander till uppbyggelse. Var icke fortrolig

med en qvinna, utan befall åt Gud alla dem af

hennes kon som goda åro. Med Gud allena

och hans englar må du onska att blifva fortrolig

och undvik bekantskap med de onda.

Kårlek bor man hafva till alla, men for-

trolighet med alla duger icke. Ofta hånder

det, att en obekant forhårligas af ryktet, men

fordunklas, då man får se honom med esma

ogon. Vi inbilla oss stundom, att vi skola

behaga andra genom ett nårmare umgånge,

då vi fastmer borja misshaga dem, då de upp-

tåcka våra skropligheter.
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SWE.

FLYKTEN TILL EGYPTEN.





et år hogeligen nyt-

tigt att stå i lyd-

nadsforhållande, att

lefva under en for-

man och icke vara sin egen

herre. Mycket tryggare år det

att lyda ån att befalla. Mange

åro horsamme mer af tvang

ån af kårlek ; sådane kånna

det som ett straff att lyda och

knota låtteligen. Men de kunna

icke vinna någon frihet i sitt

sinne, om de icke åro undergifne
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af allt sitt hjerta for herrens skull. Far hvart du vill — du skall icke

firma någon ro utom i odmjuk undergifvenhet for dem, som åro satte att

befalla ofver dig. Inbillningen, att det annorstådes år båttre, samt

ombyte af vistelseort hafva bedragit mangen.

Sant år, att en hvar helst handlar efter sitt eget sinne och gerna

sluter sig till dem, som med honom åro liktånkande. Men år Gud

bland oss, så bora vi understundom låta den egna meningen vika for

den goda fridens skull. Hvem år så vis, att han fullkomligt forstår allt ?

Derfor forlita dig icke ofver hofvan på ditt eget forstånd, utan hor åfven

andres tankar. År din mening god och du likvål for herrens skull

såtter den åsido for en annans, så skall du derigenom utråtta mera.

Jag har ofta funnit, att det år såkrare att hora och att taga råd

ån att gifva. Det må också vara, att ens egen mening år god ; men att

icke vilja foga sig efter andre, då klokhet och omståndigheter fordra det,

år ett tecken på hogfård och halsstarrighet.



Zionbc Ikapttlet

Om undvikande af onyttigt tal.

ndvik så mycket du kan att blanda dig in i menniskovimlet,

ty sysslandet med verldsliga angelågenheter år mycket hin-

derligt, åfven då det sker med rent uppsåt. Ganska hastigt

smittas vi af fåfångan och låggas i dess bojor. Jag skulle

onska, att jag oftare tegat och icke deltagit i menniskors samqvåm.

Hvarfore tala vi så gerna och pladdra med hvarandra, då det sålian

afloper utan samvetets forkrånkelse ? Jo, derfdre tala vi så gerna, att

vi i samtalet soka inbordes trost och onska låtta vart af många om-

sorger betungade hjerta. Hvad vi innerligt ålska och åstunda, eller

hvad som år oss emot, derom tala vi ju och derpå tånka vi mycket

gerna. Men tyvårr, ofta forgåfves och fruktlost ! Ty denna yttre trost

år ett icke ringa hinder for den inre gudomliga trosten.

Derfor, låtom oss vaka och bedja, att icke tiden må fåfångt for-

rinna. Om du får låmpligt tillfålle att tala, så tala, hvad som till for-

båttring lander. En ond vana och forsumlighet i det som befordrar vår

tillvåxt i det goda bidrager mycket till ovarsamheten i vart tal. Men
ett fromt samtal om andliga ting fråmjar icke litet vår sjals utveck-

ling, helst når de, som hafva ett sinne och en ånde, forena sig med

hvarandra i Gud.



Elite Ikapitlet.

Huru vi skola vinna frid och nitålska om egen forkofran.

<M>'
i skulle kunna ega myckeii frid, om vi icke så gerna

befattade oss med andres ord och gerningar och sådant

som icke kommer oss vid. Huru kan den e^a nåeon

frid, som blandar sig i andres angelågenheter, som

sysslar med det som utvertes år, och som aldrig eller

sålian samlar sig i sitt inre. Salige åro de enfaldige, ty de skola hafva

mycken frid.

Hvangenom hafva någre af de helige blifvit så fullkomlige, så djupe

i gudeliga betraktelser? Emedan de beflitat sig om att helt och hål-

let do bort från sig sjelfve, från alla jordiska begårelser ; derfore hafva

de kunnat med sitt hjertas innersta hålla sig till Gud och blifva frigjorde

i sitt inre. Vi deremot åro alltfor mycket intagne af våra egna lustar

och upptagne af det som år forgångligt. Ja, sålian ofvervinna vi full-

komligt ett enda af våra lyten och åro icke upptånde af håg till daglig

forkofran i det goda, och derfore forblifva vi så kalle och ljumme.

Vore vi fullkomligt dode oss sjelfve, och icke bundne invertes, då

skulle vi åfven kunna smaka det gudomliga och hafva någon erfarenhet

af den himmelska åskådningen. Det storsta, ja, det enda hindret år,

att vi icke åro frie från lustar och begårelser och icke forsoka att vandra

i de heliges fotspår. Moter oss en aldrig så liten svårighet, blifva vi allt

for snart nedslagne och vånda oss till mensklig trost.

Om vi anstrångde oss att såsom tappre mån hålla ut i striden, så

skulle vi for visso få se herrens hjelp från himmelen komma ofver oss.

Ty han sjelf, som for oss in i striden, på det vi måtte segra, år beredd

att hjelpa dem som strida och hoppas på hans hjelp. Om vi grunda
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vår forkofran i gudaktighet blott på de yttre gudstjenstofningarna, så

skall vår andakt snart taga en ånde. Derfdre, låtom oss såtta yxan till

roten, på det vi, renade från de syndiga lustarna, kunna få fridens sinne.

Om vi hvarje år utrotade en synd, skulle vi snart blifva fullkom-

liga menniskor. Men nu år det tvertom så, att vi kånna med oss, det

vi voro båttre och renare i borjan af vår omvåndelse, an efter många

års bekånnande af Kristus. Vart nit och vår båttring borde dagligen

tillvexa, men nu anses det redan vara något stort, om man kan bibe-

hålla endast en gnista af sin forstå eld. Grepe vi oss blott något kraf-

tigare an i borjan, så skulle vi sedan kunna gora allt utan anstrångning

och med glådje.

Svart år att afstå från sina vanor, men ånnu svårare år det att gå

fram mot sin egen vilja. Kan du icke segra ofver det lilla och det låtta,

huru då blifva ofvermåktig det svårare ? Stå emot dina bojeiser strax i

borjan och vånj dig af med dina onda vanor, på det de icke till åfven-

tyrs så småningom skola fora dig in i storre svårigheter. O, om du

tånkte derpå, huru mycken frid du skulle tillskynda dig sjelf och hvilken

glådje du skulle bereda andre genom att forhålla dig rått — jag år viss

derom, att du då skulle mera beflita dig om din sjals forkofran.
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Om nyttan af motgång.
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et år oss godt att understundom

hafva några besvårligheter och mot-

gångar, emedan de liksom kalla

menniskan tillbaka till sig sjelf, till

sitt eget hjerta och låra henne for-

stå, att hon år såsom en landsflykting och icke

må såtta sitt hopp till någonting i verlden. Det

år oss godt att ofta rona motsågelse, och att man

tanker illa och orått om oss, åfven om vi gora

och afse det goda. Detta bidrager ofta till

odmjukhet hos oss och bevarar for fåfånga och

årelystnad. Ty når vi ute i verlden varda ring-

aktade af menniskorna och de icke tro någotgodt

om oss, då soka vi desto ifrigare det inre vittnet,

som år Gud.

Derfore borde menniskan så fast forlita sig

på Gud, att hon icke hade af noden att soka men-

niskors trost. Når den råttsinnige tryckes och

frestas af motgången eller qvåljes af egna onda

tankar, då forstår han båttre, att han behofver

Gud, i det han erfar att han formår intet godt

honom forutan. Då ångslas, suckar och beder

han for det elåndes skull som han lider. Då
långtar han att skiljas hådan och vara når Kristus

(Filipp. i: 23). Och då lår han sig ock rått for-

stå, att trygghet och den fulla friden icke finnas i

denna verlden.
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Utettonbe Iftapitlet

Huru vi skola strida mot frestelser.

lange vi lefva i verlden, kunna vi icke vara utan trångmål

och frestelse. Derfore står hos Job skrifvet : Menniskan

maste alltid vara i strid på jorden (Job 7: 1). En hvar

borde for den skull vara uppmårksam och vaka i bonen,

att djefvulen icke måtte finna tillfålle att bedraga, han,

som aldrig sofver utan går omkring och soker hvem han

uppsluka må (1 Petr. 5 : 8). Ingen år så helig och full-

kommen, att han icke stundom har sina frestelser
;
ja, helt och hållet

kunna vi icke vara dem forutan.

De åro dock ofta menniskan ganska nyttiga, ånskont tunga och

besvårliga, ty genom dem odmjukas hon, renas och undervisas. Alle

de helige hafva genomgått många lidanden och forsokelser och derunder

mognat, men de, som icke velat lida något, hafva fallit af och blifvit for-

kastade. Intet stand år så heligt och intet stalle så ensligt, att der icke

finnas frestelser och vedermodor.

Menniskan år, så lange hon lefver, aldrig fullt såker for frestelser,

enår inom oss just ligger froet hvarur forsokelsen uppvåxer, ty vi åro

fodde i synd. Når den ena anfåktningen gifvit vika, kommer strax en

annan och alltid hafva vi något att lida, ty vår salighets frojd hafva vi

forlorat. Mangen soker undfly frestelserna och faller så mycket svårare

i dem. Genom flykt allena kunna vi icke segra, utan genom tålamod

och sann odmjukhet varda vi starkare an alle våre fiender.

Den som blott undviker det onda till dess utvertes gestalt och icke

upprycker dess rot, skall foga utråtta; fastmer skola frestelserna snarare
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återkomma och ansåtta honom desto vårre. Så småningom och genom

tålamod och uthållighet skall du med Guds hjelp låttare segra ån genom

halsstarrigriet och våld. Sok gerna råd, når du sjelf frestas, och var

icke hård mot någon, som år i anfåktningens nod, utan intala honom

trost, såsom du onskar att dig sjelf måtte vederfaras.

Borjan till alla svåra anfåktningar år sinnets ostadighet och svag

fortrostan till Gud ; ty såsom ett skepp utan roder drifves hit och dit

af boljorna, så varder en ostadig och sina goda uppsåt otrogen menni-

ska mångfaldeligen frestad. Eld profvar jernet, och frestelse en rått-

fårdig man. Vi veta ofta icke hvad vi måkta, men frestelsen rojer hvad

vi åro. Vaka maste vi dock, framfor allt vid forsokelsens borjan, ty

fienden ofvervinnes låttare, om man aldrig slapper honom in genom

hjertats dorr, utan moter honom redan utanfor troskeln, så snart han

klappar på. Derfore sager någon :

" Mot i dess borjan allt ondt, for sent anlitar man låkarn,

Når af ett langt drojsmål kråmporna hunnit sin hojd,"

(Ovid. de arte amandi, Lib. 3).

Ty forst uppstår en blott tanke, derefter den måktiga forestållnin-

gen, sedan lusten och det syndiga begåret och slutligen samtycket ; och

så tvingar sig den onde fienden helt och hållet in på en, då man icke

i borjan gor honom motstånd. Och ju långre man drojer att stå honom

emot, desto svagare blir man for hvarje dag, och desto måktigare

varder fienden.

Somlige utstå de svåraste anfåktningar i borjan af sin omvåndelse,

andre åter mot slutet; en del hafva det svart under nåstan hela sin

lifstid. Någre frestas helt lindrigt efter den gudomliga forsynens mild-

net och vishet, som kånner menniskors stållning och uppskattar deras

formåga samt forut ordnar allt till sine utvaldes salighet.

Derfore skola vi icke gifva oss ofver, når vi frestas, utan desto

innerligare bedja Gud, att han vårdigas bistå oss i allt vart elånde, han,

som enligt Pauli ord gor på frestelsen sådan utgång, att vi kunna

dragat (1 Kor. 10: 13). Låtom oss då i all vedermoda och alla frestel-
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ser odmjuka våra sjålar under Guds hånd, ty han vill frålsa och upphoja

dem som en odmjuk ånde hafva (i Petr. 5 : 5—6).

I frestelser och motgångar profvas menniskan, huru langt hon fram-

skridit i forkofran, och hår kan hon ådagalågga den kraft hon eger,

hår varder hennes dygd båttre ån eljest uppenbarad. Det ligger icke

något stort deri, att menniskan år from och andaktsfull, når hon intet

ondt lider, men om hon i vedermodans tid haller tåligt ut, det gifver

hopp om stor forkofran. Somlige skonas for stora frestelser, men ofver-

vinnas ofta i de små, som dagligen påkomma, detta på det de må odmju-

kas och vid storre profningar aldrig drista på sig sjelfve, når de i smårre

visat sig så svage.



jfjortonbe Ikapftlet

Huru vi skola undvika obetånkta omdomen.

ikta dina ogon på dig sjelf och akta dig att doma en annans

gerning. Når man domer andre, gor man ett fåfångt

arbete, misstager sig ofta och syndar låtteligen ; men prof-

var man och domer sig sjelf, så år ens moda alitid frukt-

bårande. Såsom vår't hjerta år ståmdt for en sak, så

bedoma vi den gerna, ty det sanna omdomet forlora vi

låtteligen genom egenkårlek. Vore Gud allena målet for vår åstundan,

så skulle vi icke af vart hårda och motstråfvi^a sinne så lått foras vilse.

Men ofta ligger något forborgadt i vart inre eller ock moter oss

något utifrån, som forvillar vart omdome. Mange soka hemligen sig

sjelfve i allt hvad de foretaga och veta det icke. Ja, de tyckas lefva i

fullkomlig frid, når all ting går efter deras vilja och behag. Men intråf-

far något annat ån hvad de onska, strax råka de i oro och blifva bedrof-

vade. Till foljd af olika tankar och meningar uppstå ofta misshålligheter

mellan vånner och grannar, melian fromma menniskor, ja, trosforvandter.

En gammal vana år svar att lemna, och ingen låter gerna fora sig

långre, ån han sjelf ser. Om du stoder dig mer på ditt eget fornuft

och din egen duglighet, ån på den kraft som ligger i undergifvenhet

for Jesus Kristus, så skall du sålian eller forst sent blifva en upplyst

menniska, emedan Gud vill, att vi skola vara honom fullkomligt under-

gifne och genom innerlig kårlek komma hogre ån vart menskliga for-

stånd kan fora oss.
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3Femtonbe Ikapitlet

Om de verk som ske af kårlek.

or ingenting i verlden, ja, icke ens af kårlek till en men-

niska bora vi gora det som år ondt, men till en nodståld

broders tjenst kan understundom en god gerning

underlåtas eller utbytas mot en båttre. Ty hårigenom

forsummas ej det goda utan forvandlas till ett båttre.

Utan kårlek gagnar ettyttre verk till intet (i Kor. 13 :

2—3); men hvad som sker af kårlek, hu ru ringa det ån må vara och om
det ock foraktas, skall båra mycken frukt, då Gud mer ser till det inre,

i kraft hvaraf menniskan handlar, ån till den yttre gerningen. Mycket

verkar den som mycket ålskar, mycket den som rått verkar och rått

verkar den som mera tjenar samfundet ån sig sjelf. Ofta synes något

vara kårlek och år fastmer kottslighet, emedan naturlig bojelse, egen-

vilja, hopp om vedergållning och beqvåmlighetslusta sålian hålla sig

fjerran.

Den, som har en sann och fullkomlig kårlek, soker i intet sig sjelf

utan åstundar att i allt allena befordra Guds åra. Afvenså afundas han

ingen, ty han ålskar icke den egna fornøjelsen och vill icke frojda sig

i sig sjelf utan onskar att i Gud ofver all ting saliggoras. Ingen men-

niska tillskrifver han något godt, utan hånfor allt till Gud, från hvilken

allt hafver sitt ursprung och i hvilken alle helige på sistone vinna salig

ro. O, den som egde en gnista af den sanna kårleken ; man skulle då

sannerligen fornimma, huru allt jordiskt år idel fåfånglighet.
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jvad menniskan hos sig sjelf eller hos andre

icke formår båttra, bor hon tåligt fordraga,

till dess Gud fogar på annat sått. Tank på,

att det, såsom det år, måhånda år båttre for

din profning och ditt tålamod, hvarforutan

dina fortjenster icke åro att skatta hogt. Du skall dock

vid sådana salighetshinder bedja Gud att han vårdigas

bistå dig, och och att du må båra dem med saktmod.

Den som, en eller två resor varnad, icke låter råtta

sig, med honom bor du icke tvista, utan lemna allt åt Gud,

att hans vilja må ske och hans ara forhårligas i alle hans

tjenare ; han vet val att vånda ondt till godt, Beflita

dig att med tålamod fordraga andras fel och mångfaldiga

svagheter, emedan åfven du har mycket som andra

maste fordraga. Om du sjelf icke kan gora dig sådan
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du vill vara, huru skall du då kunna omskapa andra efter ditt behag?

Gerna vilja vi hafva andre fullkomlige, men våra egna fel råtta vi icke.

Vi vilja att andra skola strångt tillråttavisas, och sjelfve tåla vi ej

tillråttavisning. Vi harmas ofver andres sjelfsvåld, och sjelfve vilja vi ej

underkasta oss någon som helst forsakelse, hvarom man beder oss. Att

andre skola inskrånkas af lagar, det vilja vi, men att sjelfve hindras på

något sått lida vi ej. Så år då uppenbart, att vi sålian hålla nåstan så

god som oss sjelfve. Vore alla menniskor fullkomliga, hvad hade vi då

att lida af hvarandra for Guds skull.

Men nu har Gud så skickat, att vi skola låra oss inbordes båra

hvarandras borda (Gal. 6: 2), emedan ingen år utan fel, ingen utan

borda, ingen sig sjelf nog, ingen så vis, att han icke behofver andres

råd, utan vi maste fordraga hvarandra, trosta hvarandra, inbordes hjelpa,

låra och formana hvarandra. Men huru fullkomlig en hvar år, det visar

sig bast i motgången. Ty motgången ,gor ingen menniska svag, men

den uppenbarar, hurudan hon år.



Sjuttonbe Ikapttlet

Om vart lif i verlden.

et år af noden, att du lår dig i mycket ofvervinna dig sjelf,

så framt du vill hafva frid och endrågt med andre. Det

år ingen ringa konst att umgås med sina medmenniskor

och att vandra bland dem så, att ingen klagan uppstår och

att vara trogen in till doden (Uppenb. 2 : 10). Salig den

som rått lefvat hår i verlden och lyckligt slutat sina dagar.

Vill du blifva beståndande och fortskrida i helgelse, så

anse dig såsom en fråmling, en pilgrim på jorden (Psalm. 39: 13 ; 1 Petr.

2: 11). Du maste blifva en dåre for Kristi skull (1 Kor. 4: 10), om du

vill fora ett gudeligt lefverne.

Stand och yttre forhållanden betyda foga, men den sedliga forbått-

ringen och begårens fullkomliga dodande gora en verkligt from men-

niska. Den som soker något annat ån Gud allena och sin sjals salighet,

skall ingenting ernå utom sorg och smårta. Icke heller kan någon lange

behålla sin frid, om han icke beflitar sig om att vara den minste och alle

undergifven. Till att tjena har du kommit hit, icke till att befalla; du år

kailad att lida och arbeta, det må du veta, icke att gå omkring fåfång och

drifva onyttigt tal. Hår varda menniskor profvade som guld i ugnen
>

och ingen kan bestå, som icke for Guds skull odmjukar sig af hela sitt

hjerta (1 Petr. 2 ; 13).
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"MEN BARNET VAXTE UPP, OCH STARKTES I ANDAN OCH UPPFYLDES
MED VISHET."

SWE.





Hbertonbe IRapitlet

Om de helige fådrens foredomen.

'e på de helige fådrens lefvande foredomen, i hvilka en sann

fullkomlighet och fromhet har framlyst, och du skall firma

huru litet, ja, nåstan intet vi utråtta. Ack, hvad år vart lif i

jemforelse med deras ? De helige och Kristi vånner hafva

tjenat herren i hunger och torst, i kold och nakenhet, i arbete

och moda, i vaka och fasta, i bon och betraktelser, i forfoljelser och

mycken smålek (2 Kor. 11 : 27; 2 Kor. 12: 10).

O, huru många och svåra vedermodor hafva icke apostlar, martyrer,

fromma jungfrur, som hafva bekånt herren intill doden, och alle andre,

som velat folja Kristi fotspår, mast lida ! Ty de hafva hatat sina sjålar

i denna verlden, på det de måtte vinna dem i det eviga lifvet (Joh.

Ev. 12: 25). O, hvilket strångt och forsakande lif de helige fåderne

hafva fort i odemarkerna, hvilka långvariga och svåra frestelser de hafva

utstått, huru ofta de blifvit plågade af fienden, hvilka trågna och brin-

nande boner de offrat Gud, hvilken strång fasta de iakttagit, huru stort

nit och allvar de haft med sin forkofran i andliga ting, hvilken hj el te-

strid de fort att kufva syndens vålde, och deras traktan efter Gud, huru

råttskaffens och utan svek ! Om dagen arbetade de, nåtterna tillbragte

de i oaflåtliga boner, ånskont de under sitt arbete ingalunda upphorde

att i tystnet sucka till herren.

All sin tid anvånde de på nyttigt sått; hvarje stund, tillbragt i

umgånge med Gud, syntes dem kort, och for den himmelska åskåd-

ningens ljuflighet glomde de ofta behofvet af lekamlig vederqvickelse.

De forsakade rikedomar, titlar, årestållen, vånner och frånder ; ingenting
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af denna verlden onskade de ega ; knappt lifvets nodtorft njoto de ; det

smårtade dem att se sin kropp till godo, till och med når det galde

det nodvåndiga. Fattige voro de fordenskull på det jordiska, men

ofver måttan rike på nåd och kraft. Utvertes torftige, men invertes

fulle af gudomlig nåd och trost.

I verlden fråmlingar, voro de Guds nårmaste och hans fortroligaste

vånner. Sig sjelfve hollo de for intet och i verlden voro de foraktade,

men i Guds ogon dyre och hogt ålskade. De stodo faste i sann

odmjukhet, lefde i enfaldig lydnad, vandrade i kårlek och tålamod,

våxte så dagligen till i anden och funno stor nåd hos Gud. Såsom

foresyn åro de gifne åt de fromme, och kraftigare skola de uppfordra

oss till forkofran, an de ljummes hop skall locka oss till forsumlighet.

O, hvilken innerlig trosvårme fans icke hos de fromme i de forstå

tiderna ! Hvilken andakt i bonen, hvilken tåflan i dygd, hvilken strång

tukt ! O, huru blomstrade icke vordnad och lydnad for måstarens bud !

Annu betyga efterlemnade minnen, huru helige och fullkomne man

de voro, som så ridderligen kåmpade och ofvervunno verlden. Nu anses

det for något stort, om man icke år en affålling, om man med tålamod

kan båra hvad som vederfares en. O, hvilken ljumhet, hvilken troghet

hos vår tids fromme ! Vi, som så hastigt svalna af från det forstå nitet,

som snart sagdt ledas vid lifvet af orkesloshet och ljumhet ! Gifve Gud,

att nitålskan for fromhet och dygd icke måtte inslumra hos dig, du som

ofta betraktat de frommes vandel såsom ditt foredome.



fltttcmbe IRapftlet.

En sann kristens gudaktighetsofningar.

<%%>
n sann kristens lif skulle vara rikt på alla dygder, på det han

till sitt inre må vara sådan, han i det yttre synes for men-

niskor. Ja, billigt år till och med, att han i det inre vore vida

mer an utvertes kan synas, ty Gud ransakar hjertat, han,

som vi på det hogsta skola vorda, hvar vi an åro, och i hvars

åsyn vi skola vandra såsom englar. Dagligen bora vi lornya vart

uppsåt, uppvåcka oss till heligt nit, liksom vi forst i dag hade korn-

mit till omvåndelse, och saga : Bistå mig, o Gud, i mitt goda uppsåt

och i din heliga tjenst, och gif mig nåd att i dag gora en rått borjan,

emedan hvad jag hittilis gjort år platt intet.

Alltefter som vart uppsåt år, blir fortgången af vår båttring, och

stor flit år af noden for den som vill forkofra sig rått. Om till och

med den som fattat en fast foresats ofta faller, huru skall det då gå

honom, som blott sålian eller mindre fast foresatt sig något ? På många-

handa sått intråffar det, att man uppgifver sin foresats, och en ringa ur-

aktlåtenhet i gudaktighetsofningar afloper nåppeligen utan skada. De
råttfårdiges uppsåt hvila mera på Guds nåd an på egen vishet

; på

honom fortrosta de alitid, hvad de ån foretaga. Ty menniskan spår

men Gud rår, och hans våg ligger icke i hennes makt.

Om någon gang for kårlekens skull eller till en broders gagn en

forut iakttagen gudaktighetsofning underlåtes, så kan den sedan låtte-

ligen återupptagas. Men om forsummelsen sker låttsinnigt, eller till
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foljd af sinnets dåsighet, då år den straffbar nog, och

man får kånnas vid skadan. Vi må anstrånga oss så

'•$( mycket vi formå, vi skola dock fela i många stycken.

Emellertid bora vi alitid foresåtta oss nåefot visst,

sj synnerligast med afseende på sådant, som mest år oss

tili hinder. Med lika stor omsorg bora vi ransaka

och ordna vart yttre som vart inre, ty båda delarne

åro af betydelse for vår båttring.

Formår du icke ståndigt vara samlad till ditt inre,

7 så låt det dock någon gang ske, åtminstone två ganger

om dagen, nåmligen morgon och afton. Om mor-

gonen skall du gora dina foresatser, om aftonen profva

din vandel, huru du forhållit dig under dagens lopp i

tankar, ord och gerningar, ty i dessa ting har du tillåf-

ventyrs ofta fortornat Gud och nåstan. Våpna dig

såsom en man mot all satans trug, lågg dig betsel i

munnen och det skall blifva dig låttare att tygla all

kottslig lusta. Var aldrig fullkomligt sysslolos, utan

lås eller skrif eller bed eller tank eller gor något som

gagnar din nåsta. Det timliga arbetet bor dock fore-

tagas med urskiljning och icke af alla på samma sått.

Fromhetsofningar, som icke hora till den allmånna

gudstjensten, bora icke foretagas for alias ogon ; den

enskilda andakten ofvas bast i det fordolda. Men

tag dig till vara, att du icke år forsumlig betråffande

det mera offentliga forsamlingslifvet, ehuru ifrig i den

enskilda andakten, utan sedan du redbart och troget

uppfylt hvad dig åligger i det yttre, om du då har

någon tid ofrig, så återgif dig åt dig sjelf, allt efter

som din andakt fordrar. Alle kunna icke forråtta

enahanda fromhetsofningar ; den ene gagnar ett, den

andre ett annat. Jemvål hvad tiden angår bor man

hårutinnan forhålla sig med urskiljning. Så passa
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somliga sådana ofningar båttre for helgdagen, andra deremot båttre for

hvardagen ; i frestelsen hafva vi andra behof ån i fridens och hvilans

stunder. Når vi åro bedrofvade tånka vi annorlunda, ån då vi åro glade

i herren. Vid de stora hogtiderna skola vi så att saga fornya våra

goda ofningar och innerligare ån eljest bedja våra boner. Vi bora gora

våra heliga foresatser från hogtid till hogtid, liksom vi då skulle lemna

denna verlden och ingå i de eviga frqjderna. For den skull borde vi

sorgfålligt bereda oss till dessa heliga tider, begå dem med storsta an-

dakt och iakttaga deras fromma sedvånjor så noggrant, som om vi inom

kort skulle af Gud hafva att emottaga vart arbetes Ion.

Och om detta också skulle drqja, så må vi tro, att vi ånnu icke

åro vål beredde, ånnu ovårdige den hårlighet, som i sinom tid på oss

skall uppenbaras, och beflita oss att båttre hålla oss beredde for vår

hådanfård. Salig år den tjenaren, som herren finner vakande, når han

kommer. Sannerligen, sager jag eder, han skall såtta honom ofver

alla sina egodelar (Matt. 24: 46, 47).
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^
ftjugonbe Ikapitlet

Om kårleken till ensamhet och tystnad.

ålj en låmplig tid att vara ensam och

gifva akt på dig sjelf. Tank ofta på

^Q^^^^^'l^å IP^ålll' Guds vålgerningar. Låt all forveten-

het fara och lås sådana skrifter som

mer lånda till hjertats forkrosselse ån till tids-

^
"-^lis Ææwik fordrif. Om du droge dig från onodiga samtal,

tidsodande besok, från lyssnandet på nyheter och

annat sqvaller, skulle du finna tid och tillfålle nog

till fromma betraktelser. De fornåmste bland hel-

gonen undveko, når de så kunde, menniskors

såliskap och ville hellre vistas i det forborgade

och tjena Gud.

Någon har sagt :
" Så ofta jag varit bland

menniskor, har jag gått från dem mindre men-

niska." Detta erfara vi ofta, når vi lange under-

hållit oss med andre. Det år låttare att alldeles

tiga ån att icke forse sig i sitt tal, låttare att hålla

sig hemma, ån att ute vara tillråckligt på sin vakt.

Den som for den skull traktar efter det andliga,

det som gagnar den invertes menniskan, han

gange med Jesus afsides från folket. Ingen umgås

tryggare i verlden ån den som gerna haller sig for

sig sjelf; ingen talar så tryggt som den der gerna

tiger ; ingen kan så tryggt stå fråmst som den

^(fi)P H "tH^O (0) I ^er gerna haller sig sist
;
ingen befaller båttre, ån

den som lårt att lyda. Ingen kan så tryggt
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glådja sig som den der eger ett godt samvetes

vittnesbord.

Och likvål var de heliges trygghet alitid full

af herrens fruktan, och ånskont de lyste såsom

stjernor i nåd och dygder, voro de icke desto

mindre odmjuke och sorgfållige om sin sjal. Men
de ondes såkerhet kommer af hogfård och for-

måtenhet och leder på sistone till forderf. Lofva

dig aldrig såkerhet i detta lifvet, om du ock skulle

vara en god kristen, en stilla och from man.

Ofta hafva sådane, som hos sina medmenni-

skor gållt for de båttre, kommit i stor fara till

foljd af sin allt for stora sjelftillit. Derfor år det

for mange nåstan helsosammare att icke vara ali-

deles utan frestelser, utan att esomoftast profvas,

på det de icke må vara allt for såkre och till

åfventyrs forhåfva sig eller ock låttsinnigt vånda

sig till denna verldens trost. O, den som aldrig

sokte forgångliga frojder, aldrig befattade sig med

verlden, hvilket godt samvete han skulle ega!

O, den som bortkastade allt fåfångt bekymmer

och allenast tånkte på det herren tillhor och det

som fråmjar sjålens frålsning och satte allt sitt

hopp till Gud, hvilken stor frid och ro han skulle

åtnjuta!

Ingen år vårdig den himmelska hugsvalelsen

med mindre han flitigt ofvat sig i helig forkros-

selse. Vill du varda forkrossad ånda in till hjerte-

grunden, så gack in i din kammare och utestång

verldens larm, såsom det står skrifvet: Taler

med edert hjerta på eder sang ! (Ps. 4: 5). Der-

inne skall du finna, hvad du ute i verlden ofta

forlorar. Den ensliga kammaren, om man der
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blir hemmastadd, år en ljuf tillflyktsort, men om den icke vaktas, våc-

ker den ledsnad. Om du redan från borjan af din omvåndelse gerna

vistas der och val vaktar den, skall den sedan blifva dig en kår van och

den ljufvaste trost.

I tystnaden och stillheten tillvexer den fromma sjålen och lår sig

skriftens hemliorheter ; der finner hon de tårfloder, i hvilka hon tvår sie

och renar sig hvarje natt (Ps. 6: y), på det hon må blifva desto mer

fortrogen med sin skapare, ju långre hon aflågsnar sig från all verldens

oro. Den som sålunda drager sig undan vånner och bekanta, honom

nalkas Gud med sine helige englar. Båttre år det att hålla sig i det

fordolda och vaka ofver sin sjal, ån att med forsummelse af sig sjelf

verka underbara ting. Det år prisvårdt hos en menniska, som gifvit

sig helt åt herren, att hon sålian går ut, undviker att låta se sig och icke

heller har lust att se andra.

Hvarfor vill du se det som dig icke år tillåtet att ega. Verlden

forgås och hennes lusta (Joh. 2: 17). Sinlighetens begårelser draga dig

ut i menniskors samqvåm, men då tiden år att gå derifrån, hvad for du

med dig annat ån ett betungadt samvete och ett forstrodt sinne ? En

lustig utfård vållar ofta en sorglig hemfård, och en glad qvåll gor en

bedroflig morgon. Så borjar all kottslig frojd ljuft, men på sistone dodar

hon med ormbett (Ordsp. 23 : 31—32).

Hvad kan du se borta, som du icke ser hemma ? Se himmel och

jord och alla elementer, ty deraf år allt gjordt. Kan du någonstådes

se någonting under solen som år varaktigt? Du menar kanske att få

se dig matt, men det sker aldrig. Såge du ock alla ting som finnas

i verlden, hvad vore det vål annat ån en fåfånglig syn ? Upplyft dina

ogon till Gud i hojden och bed for dina synder och forvillelser. Lemna

fåfångligheterna till de fåfånga, men sok du hvad Gud dig bjudit hafver.

Stang din dorr och bjud Jesus, din kåraste vån, in till dig. Forblif med

honom i din kammare, ty ingenstådes skall du finna en sådan frid.

Hade du icke gått ut och hort några rykten, så hade du båttre bevarat

din frid. Men så lange, som det glåder dig att hora något nytt, maste

du ångslas i ditt hjerta.



XTjuguforsta IRapitlet

Om hjertats forkrosselse.

ill du forkofras i det goda, så forblif i herrens fruktan och

åstunda icke att vara allt for fri, utan hall alla dina sinnen

i tuktan och ofverlemna dig icke åt en dåraktig frojd. Låt

ditt hjerta forkrossas och du skall komma till andakt. For-

krosselsen samkar mycket godt, som låttfårdigheten merendels snart

forskingrar. Det år forunderligt, att menniskan någonsin kan vara rik-

tigt glad hår i lifvet, då hon betånker sitt elånde och hvilka faror hota

hennes sjal.

Till foljd af vart hjertas låttsinne och af liknojdhet med våra fel kånna

vi ej vår sjals lidanden, utan vi le ofta såsom dårar, då vi råtteligen borde

grata. Det finnes ingen sann frihet eller någon rått glådje annat an i

herrens fruktan och ett godt samvete. Sall den, som kan afskudda sig

hvarje salighetshinder, allt som forstror sinnet och samla sig i sitt inre

till helig forkrosselse. Sall den, som afsåger sig allt som kan beflåcka

eller betunga hans samvete. Strid manligen ! Vana ofvervinnes med

vana. Kan du vånda menniskorna ryggen, så skola ock de lemna dig i

ro att verka ditt verk.

Drag icke under dig andres angelågenheter, och blanda dig icke i de

stores vårf. Hall stadse dina ogon riktade forst och fråmst på dig sjelf,

och formana dig sjelf framfor alle dine vånner. Eger du icke menniskors

gunst, så bekymra dig icke derofver, men det bor gå dig till hjertat, att

du icke skickar dig så vål och visligen, som det anstår en Guds tjenare

och en from kristen. Ofta år det nyttigare och tryggare, att men-

niskan icke har mycken hugsvalelse hår i lifvet, synnerligast sådan som

år af timlig art. Men att vi sakna eller mera sålian erfara den him-
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melska trosten, det år vår egen shuld, ty vi eftertrakta ej en rått bot-

fårdighet och vilja ej helt forsaka det, som år fåfångligt och tillhor denna

verlden.

Erkånn dig ovårdig den himmelska trosten, men fastmer vård

mycken bedrofvelse. Når menniskan år rått forkrossad, så år henne

hela verlden tung och bitter. En from man finner orsak nog att sorja

och grata. Ty vare sig att han betraktar sig sjelf eller ser på sin

nåsta, finner han, att ingen lefver hår utan vedermoda ; och ju allvar-

ligare han ransakar sig sjelf, desto storre år hans sorg. Grunden till

en råttmåtig smårta och till inre forkrosselse åro våra synder och laster,

i hvilka vi ligga så bundne, att vi sålian formå hqja oss till de himmelska

tingen.

Tånkte du oftare på din dod ån på ett langt lif, skulle du utan

tvifvel med storre ifver båttra dig. Tånkte du alivarligt på de stun-

dande qvalen i helvetet och pinan, så skulle du, tror jag, gerna lida

smårta och vedermoda och icke båfva for ett strångt allvar. Men enår

sådant icke går oss till hjertat, och vi ånnu ålska verldens smicker,

forblifva vi kalle och allt igenom troge. Ofta år det andens nod som

gor, att den usla kroppen så gerna klagar. Bed for den skull odmjukt

till Gud, att han forlånar dig forkrosselsens ånde, och såg med profeten :

Spisa mig, herre, med tårars brod och skank mig ett matt, fullt af

tårar(Ps. 80: 6).
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"OCH HAN GICK UT OCH GRÅT

BITTERLIGEN."
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tTjuguanbra Ikapftlet

Huru vi skola betrakta det menskliga elåndet

jlåndig år du, hvar du an må vara och hvart du ån må vånda

dig, om du icke vånder dig till Gud. Hvarfor harmas du

ofver, att icke allt går dig, som du vill och åtrår ? Hvem
finnes, som får allt efter sin vilja? Hvarken jag eller du

eller någon menniska på jorden. Det fins ingen i verlden

som år utan bekymmer och svårigheter, han må vara

konung eller påfve. Men hvem år då lycklig? Visserligen blott den,

som for Guds skull formår båra sitt lidande.

Mange sjuke och svage saga val : Se, hvilket lyckligt lif den der

mannen lefver, han år rik, han år stor, han år måktig, han år ansedd.

Men tank på det himmelska goda och du skall finna, att allt det der

timliga år ett intet, år ganska ovisst och betungande, enår man icke

kan ega det utan bekymmer och fruktan. Menniskans lycka består icke

i att ega det timliga till ofverflod, utan en beskård del år henne nog.

Ack, det år dock ett elånde att lefva på jorden ! Ju andligare en men-

niska vill vara, desto bittrare blir henne det nårvarande lifvet, ty då

kånner hon så mycket båttre och ser så mycket klarare det menskliga

forderfvets djup. Att åta, dricka, vaka, sofva, arbeta och vara under-

kastad naturens ofriga behof, det maste vål vara ett stort elånde och

en plåga for den fromme, som gerna ville vara losgjord från allt sådant

och fri från alla synder.

Ty ganska hårdt betungas den inre menniskan af de kroppsliga

behofven i denna verlden. Derfor beder profeten af allt hjerta, att han
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måtte varda befriad från dem, i det han sager

:

Ur min nod forlossa mig, herre ! (Ps. 25: 17).

Men ve dem, som icke kånna sitt elånde, och an

mera ve dem, som ålska detta elånde och det for-

gångliga lifvet. Ty så begårligt hånga somlige

fast dervid, att de, ånskont de med sittarbete och

betlande knappast hafva sin nodtorft, aldrig skulle

fråga efter Guds rike, ringe de blott for bestandigt

lefva hår nere.

O, de galne och af hjertat otrogne, som åro

så djupt nedsjunkne i det jordiska, att blott det

kottsliga har något behag for dem ! Men desse

arme skola en dag tungt erfara, huru vårdelost,

ja, platt intet det var som de ålskat. Men Guds

helige och alle fromme Kristi vånner såsro rcke

efter de ting som behagade kottet eller på deras

tid stodo i hogt anseende, utan hela deras hopp

och all deras diktan och traktan var riktad mot

det eviga goda. Hela deras åstundan vånde sig-

uppåt mot det oforgångliga och osynliga, på det

de icke genom kårlek till det synliga skulle dragas

nedåt. Slåpp icke, o broder, hoppet om din and-

liga forkofran ; ånnu har du tid och tillfålle

!

(Hebr. 10: 35—36.)

Hvarfore drojer du att fatta ditt beslut? Res

dig upp, borja med ens och såg : Nu år tid att

verka, nu år tid att strida, nu år den lågliga tiden

att gora båttring. Når dig illa går och du kånner

dig betryckt, då år tid att gora dig vårdig. Du

maste gå genom eld och vatten (Ps. 66: 12), innan

du kommer till rolighet. Om du icke gor våld på

dig sjelf, ofvervinner du icke synden. Så lange

vi båra denna skropliga lekamen, kunna vi icke
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vara utan synd, icke lefva utan bekymmer och smårta. Gerna hade vi

ro for allt elånde, men då vi genom synden forlorat oskulden, år ock vår

sanna lycka forbi. Derfore skola vi vara tålige och forbida Guds barm-

hertighet, till dess denna vår oråttfårdighet återvånder, och dodligheten

varder uppsvulgen af lifvet (Ps. 57: 2 ; 2 Kor. 5: 4).

O, huru svag år icke menniskan, alitid benågen till det onda. Du
bekånner i dag dina synder och begår dem ånyo i morgon. Den ena

stunden foresåtter du dig att vara på din vakt och den andra handlar du

så, som du aldrig gjort någon foresats. Med råtta må vi for den skull

hålla oss hårdt till odmjukheten och aldrig tånka hogt om oss sjelfve, når

vi åro så svage och ostadige. Hastigt nog kan dessutom genom oakt-

samhet forloras, hvad med mycken moda genom Guds nåd blifvit vunnet.

Hvad skall då på sistone blifva af oss, då vi så hastigt kallne ? Ve

oss, om vi vilja slå oss till ro, liksom vore det redan frid och såkerhet, då

ånnu icke ett spår af sann helighet visar sig i vår vandel. Det vore val

af noden, att vi ånnu en gang såsom gode barn undervisades om båttre

seder, så framt vi vilja hoppas en framtida båttring och storre andlig for-

kofra n.



{Ejugutrebje IKapitlet

Om dodens betraktande.

<®£>'
anska snart skall det vara ute med dig- ; se for den skull

till, huru det forhaller sig med dig. I dag år menniskan

och i morgon finnes hon icke mer. Men år hon vål ryckt

bort från våra ogon, så år hon ock snart kommen ur vart

minne. O, hvilken troghet och hårdhet hos mennisko-

hjertat, som blott ser på det nårvarande och frågar icke

efter hvad komma skall ! I alla dina gerningar och tankar

borde du forhålla dig- så, som om du i dag- skulle do.

Hade du ett godt samvete, skulle du icke synnerligen frukta doden.

Det borde ligga dig mer om hjertat att vakta dig for synd ån att fly

doden. År du i dag icke beredd, huru kan du då vara det i morgon ?

Morgondagen år en oviss dag, och vet du vål, om du ens eger en mor-

gondag.

Hvad gagnar att lefva lange, då v •». så foga forbåttras ? Ack, ett

langt lif gor en icke alltid båttre, utan forokar ofta skulden. O, att vi

blott en enda dag hade vandrat som vi bort i denna verlden ! Mange

råkna hela år från sin omvåndelse, men deras båttrings frukter åro ofta

ringa. Ar det fruktansvårdt att do, så kan det måhånda vara ånnu

farligare att lefva långre. Sall den, som har sin dodsstund stadse for

ogonen och dagligen haller sig beredd att skiljas hådan. Har du nå-

gonsin sett en menniska do, så tank på, att du skall vandra samma våg.

Ar det morgon, så ståll for dig, att du till åfventyrs icke lefver

till aftonen ; och har aftonen kommit, så våga icke lofva dig ånnu en

morgon. Var for den skull stadse redo och lef så, att doden aldrig
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finner dig oberedd. Mange do hastigt och oformodadt, ty den stund

man icke tanker skall menniskosonen komma (Matt. 24: 44). Och

år denna sista stund for handen, då skall du borja tånka helt annorlunda

ån tillforene om hela ditt framfarna lif, och det skall smårta dig djupt,

att du varit så trog och forsumlig.

Huru lycklig och vis år icke den, som i lifvet alltid beflitar sig att

vara sådan, som han vill varda funnen i doden. Ty den kan hafva en

stor tillforsigt att saligen skiljas hådan, som fullkomligt forsakar verlden,

hyser en brinnande åstundan att forkofra sig i dygden, ålskar tuktan,

ofvar sig i båttring, år villig att lyda, forsakar sig sjelf och fordrager allt

lidande for Kristi kårleks skull. Mycket godt kan du verka under hel-

sans dagar, men hvad du formår, når du blifvit sjuk, det vet jag icke.

Få åro de som forbåttras genom en sjukdom, liksom de som gora många

vallfårder sålian blifva heligare.

Sått icke din lit till vånner och frånder och uppskjut icke din bått-

ring till framtiden ; ty menniskorna forgåta dig forr ån du tror. Det

år båttre att nu, medan tid år, taga sig i akt och utråtta något for fram-

tiden ån att hoppas på andres hjelp. Om du icke vårdar dig om dig

sjelf nu, hvem skall vårda sig om dig framdeles ? Nu år den behagliga

tiden, nu år salighetens dag (2 Kor. 6: 2). Men, o ve, att du icke

båttre anvånder denna dag, på hvilken du kunde forvårfva en skatt for

evigheten ! Den tid skall komma, då du tigger om en enda dag, en

enda stund till båttring, och det år ovisst, om den varder dig forunnad.

O, kåra sjal, från hvilken fara kunde du icke befria dig, från hvil-

ken ångest kunde du icke frålsas, om du blott alltid vore på din vakt

och hade doden i sigte. Beflita dig då att lefva så, att du snarare

glades åt ån fasar for din dodsstund. Lår dig nu att do från verlden,

på det du må borja att lefva med Kristus. Lår dig nu att forsaka

verlden for att så frigjord kunna folja Kristus. Spåk nu din lekamen

genom bot och båttring, på det du måtte finnas glad och full af fri-

modig;riet.

Ack, du dåre, huru kan du tro, att du skall få lefva lange, då

du icke år såker om en enda dag. Huru mange hafva icke blifvit
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bedragne och oformodadt bortryckte. Hur ofta har man icke hort: den

foll for svård, den drunknade, den stortade ned och brot halsen af sig,

den blef qvåfd af ett stycke mat, den dog vid spelbordet. Hår omkom
en genom eld, der en annan genom svård, hår en genom pest, der en

annan genom mord — och så år alles ånde doden, och menniskans lif

flyr bort såsom en skugga (Job 14: 1— 2).

Ho skall minnas dig efter doden ? Ho skall bedja for dig? Verka,

verka då, kåre vån, allt hvad du formår, ty du vet icke, når du skall

do och hvad som foljer efter doden. Medan du hafver tid, samla ofor-

gångliga skatter. Tank på intet annat ån din salighet ; bekymra dig

blott om det Gud tillhor. Gor dig nu Guds helige till vånner genom

att vorda dem och efterfolja deras fotspår, på det de, når du skiljes

hådan, må emottaga dig i de eviga tjållen (Luk. 16: 9).

Hall dig for en fråmling och en gast på jorden (Hebr. 11: 13),

hvilken verldens våsende icke bekymrar. Bevara ditt hjerta fritt och

hånvåndt till Gud, emedan du icke hår har någon blifvande stad (Hebr.

13 : 14). Sand dit upp din bon, dina tårar, din dagliga suckan, på det

din ånde må blifva vårdig att efter doden saligen ingå till herren. Amen.
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XEjugufjerbe Ikapftlet

Om domen och syndens straff.

hvad du gor, så tank på ån-

den, och huru du skall

bestå infor den Strange fåy'ff.

domaren, for hvilken intet /fjf'l/f/./fi

år fordoldt, hvilken icke -^jn?

kan blidkas genom gåfvor '#•/$

eller haller till godo med några ursåk-

ter, utan skall doma en råttvis dom.

'!" Vl-i .;. . .„,
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O, du elåndige och dåraktige syndare, hvad vill du svara Gud,

som kånner alla dina missgerningar, du, som skålfver af fruktan vid en

vredgad likes åsyn ? Hvarfor tanker du icke framåt och bereder dig

på domens dag, då ingen får ursåkta eller forsvara den andre, utan

hvar och en sjelf maste båra sin tunga borda ? Nu bar ånnu ditt ar-

bete frukt, ånnu emottagas dina tårar, horas dina suckar och din sorg

verkar ånnu till hjertats rening.

En menniska, som, då hon af någon lider orått, mera sorjer ofver

dennes ondska an ofver det egna lidandet, som gerna beder for sine

vedersakare och af hjertat forlåter dem det de brutit, som icke drojer

att afbedja sina forseelser, som år snarare att forbarma sig ån vredgas,

ofta gor våld på sig sjelf och kåmpar for att gora kottet anden under-

danigt — en sådan saktmodig menniska genomgår en stor och helso-

sam skårseld. Båttre år att nu rena sig från synden och utrota sina

fel ån att spara dem for rening i en kommande verld. Vi bedraga

oss i sanning genom den otillborliga kårlek, som vi hysa for vart

eget kott.

Hvad skall val den der elden fortåra annat ån dina synder? Ju

mer du nu skonar dig sjelf och lyder kottet, desto svårare blifva då

dina qval, och desto mera sparar du tilisammans att då forbrånnas.

Hvad menniskan sår, det skall hon ock uppskåra. Den troge skall der

framdrifvas med glodande sporrar, frossaren qvåljas af fasansfull hunger

och torst, de okyske och vållustige ofvergjutas med brinnande beck och

qvåfvande svafvel, och såsom rasande hundarskola de afundsamme tjuta.

Det gifves ingen last, som icke skall få sitt eget qval. De hog-

fårdige skola der hånas med skymf och de girige fortåras af den jåm-

merligaste fattigdom. Der varder en timme af straffet hårdare ån hun-

drade år i den bittraste anger och bot. Der finnes ingen ro, ingen

trost for de fordomde ; hår hvilar man dock understundom från modorna

och njuter vånners trost. Var for den skull nu bek3rmrad och full af sorg

for dina synder, på det du på domens dag må vara viss om att få

råknas till de salige. Ty då skola de råttfårdige stå med stor frimo-

dighet emot dem som bedrofvat och fortryckt dem (Vish. B. 5 : 1). Då
skall den stå der såsom domare, som hår odmjukt underkastade sig men-
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niskors dom. Då skall den fattige och odmjuke ega

en stor fortrostan, men de hogfårdige skola båfva.

Då skall det blifva uppenbart, att den var en

vis man i denna verlden, som lårde att for Kristi

skull råknas for en dåre och foraktas. Då skall all

vedermoda som hår tåligt leds våndas i hugsvalelse,

och på all ondska varder munnen tillstoppad (Ps.

j) 107 : 42). Då skall den fromme glådjas och den

ogudaktige sorja. Då skall den som korsfåst sitt

kott erfara en hogre frojd, an om han alltid godt

det med sinliga njutningar. Då skall en torftig

klådnad lysa och den rika purpurn fordunklas. Då
skall en fattig koja mera prisas an ett gyllene palats.

Då skall ett ståndaktigt tålamod hjelpa mer an all

verldens makt. Då skall enfaldig lydnad skattas

hogre an alla menniskofunder.

Då skall ett rent och godt samvete medfora en

storre sållhet an verldslig vishet. Då skall rike-

domens forsakande våga mer an alla jordens skatter.

Då skall du erfara storre hugnad af en from bon

an af en låcker måltid. Då skall du mer glådja dig

att tiga stilla an hålla långa tal. Då skola heliga

verk galla mer an många skona ord. Då skall ett

strångt lefnadssått och en allvarlig bot behaga dig

mer an all jordisk vållust. Lår dig nu att uthårda

det lindrigare, på det du då måtte blifva befriad

från det svårare. Profva hår forst hvad du der

torde formå. Om du nu kan tåla så litet, hu ru skall

du kunna uthårda eviga qval ? Kan nu ett ringa

lidande gora dig otålig, hvad skall då helvetet gora ?

Se, du kan sannerligen icke hafva en dubbel frojd :

hår glådja dig med verlden och sedan regera med

Kristus.
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Hade du ock ånda till den dag som nu år

alitid lefvat i ara och yppighet, hvad skulle det

val allt kunna gagna dig, om du nu på ogonblic-

ket maste do ? Allt år fordenskull fåfånglighet

utom att ålska Gud och tjena honom allena. Ty

den som ålskar Gud af allt sitt hjerta, han

fruktar hvarken dod eller marter eller dom eller

helvete, emedan den fullkomliga kårleken bere-

der ett såkert tilltråde till Gud. Men den som

ånnu har sin lust i synden, det år val intet under,

om han fruktar dod och dom. År kårleken icke

nog stark att afhålla dig från det onda, så må
gerna fruktan for helvetet hålla dig inom skran-

korna. Men den som åsidosåtter herrens fruktan,

kan icke lange bestå i det goda, utan faller snart

i djefvulens snaror.
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XCjusufemte IRapitlet

Huru vi allvarligen skola båttra hela vart lefverne

ar vaksam och flitig i din Guds tjenst och besinna ofta, hvarfor

du kommit hit och hvarfor du ofvergifvit verlden. Icke sant,

for att lefva for Gud och varda en andlig menniska ? Så

beflita dig då med brinnande nit om forkofran, då du inom

kort skall emottaga dina modors Ion och hvarken smårta eller fruktan

långre vara i din nårhet. Blott ringa behofver du hår moda dig och

stor år den frid, ja det år den eviga glådjen, du skall finna. År du

trogen och trågen i ditt arbete, så blir åfven Gud utan något tvifvel

trogen och rik i vedergållningen. Ett godt hopp skall du vål hysa att

en gang vinna segerns palm, men såker bor du icke gora dig, på det du

icke må blifva forsumlig eller ofvermodig.

Då en man, som stadse med stor ångslan svåfvade melian fruktan

och hopp, en gang tård af djup sorg i en kyrka hade knåbqjt vid altaret

och bedit: "O, att jag visste, om jag kunde hålla ut intill åndan," fick

han i sitt inre dstta svar från himmelen :
" Om du visste det, hvad ville

du gora ? Gor nu, hvad du då skulle gora, och du kan vara viss om din

salighet." Och han ofverlemnade sig i samma stund, stårkt och trostad,

åt Guds behag och hans ångslan och oro upphorde ; och han ville

aldrig mer forvetet sporja, hvad som skulle vederfaras honom i fram-

tiden, utan i stallet beflitade han sig att utforska Guds goda och full-

komliga vilja om allt godt verk, som han skulle begynna och fuilborda

(Rom. 12 : 2).

Hoppas på herren och gor det godt år, sager psalmsångaren, blif i

landet ochJod dig redligen (Ps. 37' : 3). Ett finnes, som håmmar mangens
79



framsteg och hindrar en allvarlig

båttring, nåmligen: stridens moda

och fruktan for svårigheter. Men
de forkofra sig framfor andre i

det goda, som manligen gripa sig

an att ofvervinna det svåra och

vidriga. Ty menniskan gor en

desto rikare vinst och forvårfvar

en desto storre nåd, ju mer hon

segrar ofver sig sjelf och dodar

sitt kott genom anden.

Val hafva icke alle lika myc-

ket att ofvervinna och doda.

Dock skall en ifrigare sokare efter

herren, åfven om han har flera

begårelser, gora storre framsteg

an en annan eljest vålsinnad men

mindre brinnande for sin fullkom-

ning. Två ting verka framfor

annat till vår forbåttring: det ena,

att med kraft undertrycka de

onda bojeiser man vet hos sig

vara rådande; det andra, att ifrigt

beflita sig om de dygder man

kånner sig mest sakna. Bemoda
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die ock att mer an annat undvika och ofvervinna det som mest miss-

hagar dig hos andra.

Drag nytta af allt som kan fråmja din forbåttring, så att, om du

ser eller hor några goda foredomen, du låter dig af dem uppmuntras

till efterfoljd. Har du deremot varseblifvit något tadelvårdt, så akta dig

att gora detsamma, eller om du redan gjort det, beflita dig om snar

båttring. Likasom du har dina ogon riktade på andre, så granska

andre i sin ordning dig. O, huru glådjande och hugnesamt det år att

se for Gud nitålskande och fromme broder, sådane som ålska tukt och

goda seder. Men huru bittert och tungt att se sådane, som fora en

oordentlig vandel och icke ofva det hvartill de blifvit kallade. Hvad

det år forderfligt att åsidosåtta sin kalleises pligter och blanda sig i

sådant som icke tillkommer en

!

Tank på din kallelse och ståll den korsfåstes bild dig for ogonen.

Och når du betraktar Jesu Kristi lefverne, må du val blygas, att du

ånnu icke mer beflitat dig om att likna honom, ånskont du lange van-

drat på lifvets våg. En gudfruktig man, som allvarligt och innerligt

ofvar sig i vår herres och frålsares allraheligaste lif och lidande, skall

deri rikligen finna allt som år honom nyttigt och nodigt och behofver

utanfor Jesus icke soka något båttre. O, om Jesus, den korsfåste

finge intråda i våra hjertan, huru snart och tillråckligt skulle vi ej då

blifva upplyste!

En varm kristen tager gerna emot hvad honom pålågges och drager

det villigt. Men den troge och ljumme gor sig sorg på sorg och lider

ångest från alla sidor, emedan den in re hugsvalelsen fattas honom, och

han kånner sig hindrad från att soka den yttre. En kristen som lefver

utan aga kan låtteligen falla djupt. Den som klemar med sig sjelf och

vill fora ett beqvåmt lif år alltid i ångest, ty ån misshagar honom ett

an ett annat.

Men huru forhålla sig då desse fromme, som hafva låtit sig bindas

af den kristliga tuktens strånghet? De gå sålian ut, lefva afskilde från

verlden, åta tarflig foda, klåda sig enkelt, arbeta mycket, tala litet

vaka lange, stå bittida upp, bedja tråget, låsa flitigt, och bevaka sig
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sjelfve med all strånghet. Tank på de fromme i forna tider, man och

qvinnor, huru de stodo upp hvarje natt for att lofva herren. Och der-

for vore det skamligt af dig, om du vore orkeslos i sådana heliga verk,

vid hvilka de frommes våldiga skara aldrig trottnar.

O, att intet annat vore att foretaga an att af allt vart hjerta lof-

sjunga herren vår Gud ! O, att du aldrig behofde åta eller dricka eller

sofva, utan alitid kunde lofva Gud och helt ofverlemna dig åt andliga

stråfvanden ! Du skulle då vara mycket lyckligare an nu, då du till

foljd af alla mojliga behof maste tjena kroppen. Ack, att dessa behof

icke funnes, utan blott sjålens andliga spis, som vi ty vårr så sålian

få smaka

!

Når menniskan en gang hunnit så langt, att hon icke soker sin

trost hos de skapade tingen, då forst borjar hon fullkomligt smaka

Gud ; då forst blir hon helt tillfreds med allt hvad som hånder henne

;

då glåds hon icke ofver det stora i verlden, och det lilla oroar henne

icke, utan hon forlitar sig odeladt och fortrostansfullt på Gud, som år

henne allt i allom, for hvilken ingenting forgår eller dor bort, ty for

honom lefva alla ting och hans vink lyda de utan drojsmål.

Tank alltid på ånden och att en forlorad tid aldrig vånder åter.

Utan allvar och flit skall du aldrig forvårfva några dygder. Borjar du

att kallna, då borjar det att gå illa for dig. Men har du riktigt med

ifver hångifvit dig åt herrens sak, så skall du ernå mycken frid och du

skall finna, huru ditt arbete låttas genom Guds nåd och kårleken till

det goda. En trosvarm och ihårdig man år beredd på allt. Det år

en storre moda att stå emot sina fel och sina kottsliga lustar ån att

tråla med lekamligt arbete. Den som icke tar sig i akt for små for-

seelser, faller så småningom i storre. Glad dig stadse om aftonen, når

du vål anvåndt din dag. Vaka alltid ofver dig sjelf, uppmuntra dig

sjelf, formana dig sjelf. Jemt så mycket skall du tillvexa i det goda,

som du formår vara dig sjelf måktig. Amen.
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forstå Ikapitlet

Om det inre lifvet.

uds rike år invertes i eder, sager herren (Luk. 17: 21).

Vånd dig af allt ditt hjerta till herren och forsaka denna

usla verld, så skall din sjal finna ro. Lår dig att forsaka

det yttre och hångifva dig åt det inre, och du skall få se

Guds rike komma till dig. Ty Guds rike år frid och

frojd i den helige ånde (Rom. 14: 17), hvilket icke gif-

ves åt de gudlose. Kristus skall komma till dig och for-

låna dig sin hugsvalelse, om du i ditt inre tillredt honom en vårdig

boning. All hans åra och hårlighet år af inre art och deruti finner han

sitt behag. Ofta besoker han den invertes menniskan, benådar henne"

med ljufva samtal, hårlig trost, mycken frid och en hogst underbar for-

trolighet.

Eja, trogna sjal! Bered ditt hjerta åt denne brudgum, att han vår-

digas komma till dig och bo hos dig. Ty så sager han : Den mig diskar

han varder hållande mina ord, och min fader skall ålska honom, och vi

skola komma till honom och blifua boende nar honom (Joh. 14: 23). Så

gif nu Kristus rum och vågra alle andre intråde till dig. Når du har Kri-

stus, år du rik och han år dig nog. Han skall vara din forsorjare och i
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allt din trogne skaffare, så att du ej behofver såtta ditt hopp till menni-

skor. Ty menniskor foråndra sig snart och forgås med hast, men Kri-

stus blifver i evighet (Joh. i 2 : 34) och står dig stadigt bi intill åndan.

Sått icke stor lit till en svag och forgånglig menniska, åfven om

hon vore dig kår och kunde vara dig nyttig, och gor dig icke mycken

sorg, om hon någon gang skulle såtta sig upp mot dig och motsåga dig.

De som i dag åro med dig kunna i morgon vara emot dig och tvart om

;

de åro ostadige såsom vinden. Sått all din fortrostan till Gud, han vare

din fruktan och din kårlek. Han skall svara for dig och styra allt

till det basta. Du har hår ingen blifvande stad (Hebr. 13: 14) och hvar

du ån må vara, år du en fråmling och en pilgrim, och du skall aldrig.

finna ro, forrån du varder innerligt forenad med Kristus.

Hvad soker du hår, då hår icke finnes något stalle, der du kan

finna din ro. I himmelen vare ditt hem och allt jordiskt må du skåda

blott i forbigående. Alla ting forgås och du med dem. Se till, att du

icke insnårjer dig, att du icke fångas och forgås. Hos den allrahogste

vare dina tankar, till Kristus gange din bon utan återvåndo. Kan du

ock icke med din sjal genomtrånga det hoga och himmelska, så hvila i

Kristi lidande och bo gerna i hans heliga sår. Ty om du i tron flyr till

Jesu sår och hans dyra lidandes mårken, så skall du finna stor hugsva-

lelse i vedermodorna, och du skall icke mycket bekymra dig om menni-

skors fdrsmådelser utan lått nog- båra deras forklenande ord.

Kristus var ock i verlden foraktad af menniskorna och blef i sin

hogsta nod af kande och vånner ofvergifven till skymf och smålek.

Kristus ville lida och varda foraktad, och du skulle våga klaga ofver

något. Kristus hade fiender och vedersakare, och du skulle hafva alla

menniskor till vånner och vålgorare. Hvarifrån vill du hemta din tålig-

hets krona, om inga vedervårdigheter mota dig ? Om du icke vill tåla

någon motgång, huru kan du då vara Kristi vån ? Lid med Kristus och

for Kristi skull, om du vill regera med Kristus.

Kunde du blott en gang ingå i Jesu innersta och smaka om ån

aldrig så litet af hans brinnande kårlek, du skulle då foga fråga efter

egen frojd eller smårta, utan fastmer glådjas ofver den smålek dig veder-
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fares, ty Jesu kårlek gor att menniskan forsakar sig sjelf. En Jesu van,

en som ålskar sanningen, ja, som sjelf år sann, innerlig och fri från otill-

borliga lustar, kan fritt vånda sig till Gud, upphoja sig ofver sig sjelf i

anden och njuta en helsosam ro.

Den som skattar allt for hvad det år och icke for hvad det kallas

och anses, han år i sanning vis och mera lård af Gud ån af menniskor.

Den som forstår att umgås med sin inre menniska och lågger foga

vigt vid de yttre tingen, han våljer icke orter och våntar icke tider for

att ofva sig i gudaktighet. En inåtvånd menniska samlar sig lått,

emedan hon aldrig så att saga utgjutit sig i det yttre. Henne hindrar

intet yttre vårf, ingen for tillfållet oundviklig sysselsåttning, utan såsom

omståndigheterna åro, fogar hon sig i dem. Den som har sitt inre vål

ståldt och ordnadt, rubbas icke ur jemvigten af menniskors sållsamma

och forvånda påfund. Man hindras och forstros jemt upp så mycket,

som man befattar sig med de yttre tingen.

Om du hade det vål ståldt for dig och vore renad till ditt hjerta,

skulle allt lånda dig till godo och till forbåttring. Men, emedan du

icke år till fullo dod for dig sjelf och afsondrad från det jordiska, moter

dig mycket som misshagar dig och ofta gor dig forvirrad. Ingenting

beflåckar och snårjer så menniskans hjerta som den orena kårleken till

de skapade tingen. Ville du slå ifrån dig all utvertes trost, skulle du

kunna skåda de himmelska foremålen och ofta njuta en inre glådje.



Hnbta IRapitlet.

Om odmjuk undergifvenhet.

<rø>'
,ågg icke mycken vigt på, hvem som år for dig eller emot

dig, utan trakta derefter och sorj derfor, att Gud år med

dig i allt hvad du gor. Haf ett godt samvete, och Gud

skall vara ditt goda forsvar. Den Gud vill hjelpa, honom

kan ingen menniskas ondska skada. Forstår du konsten

att tiga och lida, skall du utan något tvifvel skåda herrens

hjelp. Han kånner tid och sått att frålsa, och derfor bor du helt ofver-

lemna dig åt honom. Guds sak år det att hjelpa och forlossa dig ur allt

bekymmer. Oftaårdet dock ganska godt till vinnande af storreodmjuk-

het, att andre kånna och bestraffa våra felsteg.

Når menniskan erkånner sina brister och for deras skull odmjukar

sig, då blidkar hon låtteligen andre och forsonar utan moda dem som

vredgas på henne. Gud beskyddar och frålsar den odmjuke. Den

odmjuke ålskar och trostar han ; till den odmjuke bojer han sig ned
;

den odmjuke gifver han stor nåd och sedan han forodmjukat honom,

upphojer han honom till åra ; for den odmjuke afslqjar han sina hemlig-

heter och drager och inbjuder honom huldrikt till sig. Den odmjuke

år, om han an lider smålek, vål till freds, ty han hvilar i Gud och har

icke byggt på verlden. Mena icke, att du forkofrat dig i det goda,

om du icke kånner dig såsom den ringaste bland alle,
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misstånker ingen. Men den som år illa till freds och lått retad, jagas

af mångahanda misstankar. Sjelf har han ingen ro och låter ej heller

andre hafva ro. Han sager ofta hvad han icke borde saga och under-

låter det som vore honom ganska nyttigt. Han tanker noga på hvad

andre åro pligtige att gora och forsummar sjelf det honom åligger. Var

for den skull nitisk i afseende på dig sjelf, sedan må du gerna med råtta

nitålska for din nåsta.

Du forstår val att urskulda och fårglågga dina egna gerningar, men

andres ursåkter vill du icke antaga. Det vore råttare, att du gåfve dig

sjelf skyldig och urskuldade din broder. Vill du, att andre skola hafva

fordrag med dig, så haf du fordrag med dem. Se, hu ru langt du ånnu

år från den sanna kårleken och odmjukheten, som icke kan vredgas eller

harmas mot någon utan blott mot sig sjelf. Det år ingenting stort att

kunna umgås med de gode och saktmodige, ty dertill hafve alle lust af

naturen, och en hvar vill gerna hafva frid och ålskar mest dem som åro

likasinnade med honom. Men att kunna lefva i frid med hårda, for-

vånda och tuktforgåtna menniskor, det år en stor nåd, mycket prisvårdt

och ett manligt verk.

Det finnes menniskor som hafva frid med både sig sjelfva och

andra. Och det gifves sådana som hvarken sjelfva hafva frid eller

lemna sin nåsta i frid. Dessa åro besvårliga for andra men vida besvår-

ligare for sig sjelfva. Och sådana finnas också som bevara sig sjelfva i

frid och soka fora andra till frid. Dock år all vår frid i detta elåndiga

lif snarare att grunda på ett tåligt fordragande af vedermodan ån kån-

sloloshet for henne. Den som bast kan lida skall få den storsta friden.

Han år en segervinnare ofver sig sjelf, en herre ofver verlden, en Kristi

vån och en himmelens arfvinge.
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VISE MANNENS TILLBEDJAN.





tfjerbe IKapitlet.

Om hjertats renhet och enfald.

''& tvenne vingar lyfter sig menniskan upp ofver det jordiska:

de heta enfald och renhet. Enfald skall styra vart uppsåt,

renhet våra bojeiser. Enfalden vånder sig till Gud, ren-

heten omfattar och åtnjuter honom. Intet arbete, som for

ofrigt år godt, skall håruti hindra dig, om du i ditt inre år

fri från otillborliga lustar. Afser du och soker du intet

annat ån Guds vålbehag och nåstans gagn, så skall du

komma till besittning af inre frihet. Vore ditt hjerta utan svek, så

skulle hela skapelsen vara dig en lifvets spegel, en bok full af helig lår-

dom. Det finnes ingen skapad vareise så liten och obetydlig, att han

icke bår vittnesbord om Guds godhet.

Vore du i ditt inre god och ren, då skulle du utan svårighet se

allt och vål forstå det. Ett rent hjerta genomtrånger himmel och hel-

vete. Såsom man år till sitt inre, domer man det yttre. Fins någon

glådje i verlden, så eges den visserligen af en menniska med rent

hjerta ; och finnes någonstådes bedrofvelse och ångest, så år det hos ett

ondt samvete. Såsom jernet i elden mister sin rost och blifver klart

lysande, så blir en menniska som odeladt vånder sig till Gud befriad

från sin orenhet och forvandlad till en ny menniska.

Når menniskan borjar blifva ljum, så drager hon sig undan den

allra minsta moda och mottager gerna yttre trost ; men så snart hon

borjat ofvervinna sig sjelf och vandra på Guds vågar, så aktar hon min-

dre hvad hon forut fann tungt.
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Om vaksamhet ofver sig sjelf,

i bora icke tro oss sjelfve allt for val, ty

ofta brister oss både nåd och insigt. Vart

ljus år svagt och vi forlora det lått helt

och hållet genom forsumlighet. Ofta

mårka vi till och med icke, att vi till vart inre åro

så blinde. Vi handia ofta illa och gora det ånnu

vårre genom att soka ursåkta det. Mangen gang

upproras vi af en ond lidelse och hålla den for heligt

nit. Obetydligheter klandra vi hos andre, och 6(-

verse med egna storre fel (Matt. 7: 3). Hastigt

nog mårka vi och fora råkning ofver hvad vi lida af

andre, men huru mycket andre få lida af oss, det

fråga. vi fora efter. Ville man blott råttvist och

årligt bedoma sig sjelf och sitt eget forhållande, så

skulle man icke finna skål att doma hårdt om andre.

En inåtvånd menniska såtter omsorgen om sig

sjelf framfor all annan omsorg, och den som flitigt

ger akt på sitt eget hjerta, afhåller sig gerna att

tala om andre. Du blir aldrig en from menniska,

om du icke lår dig tiga om andre och med syn-

nerlig omsorg vakar ofver dig sjelf. Men har du

dina tankar helt och hållet riktade på dig sjelf och

på Gud, så bekymrar dig foga hvad dig moter i den

yttre verlden. Hvar år du, når du icke år hos dig

sjelf? Och om du grundligt utfort allt hvad du

foretagit dig, hvad har du vål vunnit, om du for-
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summat dig sjelf ? Vill du ernå frid och en sann endrågt, så år det af

noden, att du såtter allt annat tillbaka och faster dina ogon på dig allena.

Du skall vinna stor forkofran, om du kan hålla dig fri från all

timlig omsorg, men du går tillbaka med stora steg, om det fins något

jordiskt som blir i dina ogon hogt. Intet vare dig stort, hogt, ange-

nåmt eller kart utom Gud allena och det som år af honom. Om nå^on

trost bjudes dig af de skapade tingen, hall henne for fåfång. Den

sjal som ålskar Gud forsmår allt som år under Gud. Han allena, den

evige, den omåtlige som uppfyller allt år sjålens trost och hjertats

sanna glådje.



n råttskaffens menniskas ara år ett godt

samvetes vittnesbord. Sok att ega ett godt

samvete, så har du alltid glådje. Ett godt

samvete kan fordraga mycket och år fullt af

frimodighet under motgången. Ett ondt

samvete år alltid båfvande och oroligt. Sott sofver den,

hvars hjerta icke anklagar honom. Var derfor aldrig

glad, utom når du gor rått. De onde hafva aldrig någon

sann glådje och kånna heller ingen inre frid, ty de ogud-

aktige hafva ingen frid, sager herren (Jes. 57 : 21). Och

om de såea : vi hafva frid, det vederfares oss intet ondt,o

och hvem vågar gora oss någon skada, så tro dem icke.

Ty plotsligt svallar Guds vrede upp och deras verk skola

varda till ett intet intet och deras anslag forstoras.

Att jubla i bedrofvelsen år for dem som alska her-

94



95

ren icke svart, ty att så jubla det år att beromma sig i Kristi kors (Rom.

5: 3-5). Kort år den ara som gifves och tages af menniskor. Verldens

åra åtfoljes alitid af sorg. Den fromme bygger sin berommelse på sitt

samvete och icke på menniskors pris. De råttsinniges frojd år af Gud

och i Gud och de glådja sig ofver sanningen. Den som soker den sanna

och eviga berommelsen aktar icke den timliga ; och den som stråfvar

efter eller af hjertat icke foraktar den timliga bevisar dermed, att han

mindre ålskar den himmelska. Hjertats fulla frid eger den, som icke

frågar efter vare sig åra eller smålek.

Lått varder den menniska nojd och till freds, hvars samvete år rent.

Du år icke båttre, om du berommes och icke såmre, om du tadlas.

Hvad du år, det år du, och kan icke kallas storre, ån du år i Guds

ogon. Faster du dig allena vid hvad du år till din invertes menniska,

så skall det icke bekymra dig, hvad menniskor saga om dig. Menni-

skan ser det for ogonen år, men Gud ser till hjertat (1 Sam. 16: 7).

Menniskan gifver akt på gerningarna men Gud på uppsåtet. Att alitid

handia rått och hålla litet af sig sjelf åro kånnetecken på en odmjuk

sjal ; att icke såtta sin trost till någon skapad vareise år ett tecken på

stor renhet och innerlig fortrostan.

Den som icke soker något yttre vittnesbord om sig visar dermed,

att han helt ofverlemnat sig åt Gud. "Ty den som lofvar sig sjelf, han

år icke beprofvad," sager den heligé Paulus, "utan den herren lofvar"

(2 Kor. 10: 18). Att i sitt inre vandra med Gud och af inga yttre

begårelser hållas fangen, det år en from menniskas våsende.



Sjunbe Ikapitlet

Huru vi skola ålska Jesus ofver allt.

i all den, som vet hvad det år att

ålska Jesus och forsaka sig sjelf

for Jesu skull. Vi maste ofver-

gifva det som år oss kart for

den som år oss kår, ty Jesus

vill vara ålskad ofver allt. Verldens kår-

lek år bedråglig och obeståndig, Jesu kår-

lek år trofast och oforånderlig. Den som

faster sig vid de



SWE. "GIFVER OSS AF EDER OLJA; TY VARA LAMPOR SLOCKNA!"





97

som omfattar Jesus står fast i evighet. Ålska honom, behåll honom som

din van ; når alle vika tillbaka, står han qvar och han kan icke lida, att

du påsistone forgås. Från alle maste du en gang skiljas, antingen du

vill eller icke.

Hall dig i Hf och dod till Jesus och lemna dig åt hans trofasta

kårlek, han som allena kan hjelpa, då allt annat sviker. Din ålskade

år sådan till sitt våsende, att han icke lider någon fråmmande hos dig,

utan ensam vill han ega ditt hjerta och såsom en konung sitta på sin

egen tron. Kunde du val skilja dig från allt hvad verlden tillhor, så

vill Jesus gerna bo hos dig. Hårdt når allt, hvad du utom Jesus sokt

och vunnit hos menniskorna, skall du finna gå forloradt. Lita icke och

stod dig icke på ett bråckligt ror, ty allt kott år såsom grås och all

dess hårlighet forvissnar såsom blomstret på gråset (i Petr. i : 24).

Du blir snart bedragen, om du faster dig blott vid det yttre skenet

hos menniskorna. Ty om du hos andre soker din trost och vinning,

så lider du ofta skada. Soker du i allting Jesus, så skall du ofelbart

finna honom. Men soker du dig sjelf, så skall du också finna dig sjelf

ehuru till ditt forderf. Ty en menniska, som icke soker Jesus, gor sig

storre skada an hela verlden och alle hennes fiender kunna tillfoga

henne.

-^^> So
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Httonbe Ikapitlet.

Om den fortroliga vånskapen med Jesus.

r Jesus hos dig, år allt godt och ingenting synes dig svart.

Men har du icke Jesus hos dig, då år allt tungt. Når Jesus

icke talar i vart hjerta, år all annan trost utan varde. Men

om han talar blott ett enda ord, forsporjer man stor hug-

svalelse. Stod icke Maria strax upp, der hon satt gråtande,

når Marta sade henne: " Måstaren år kommen och kallar

dig" (Joh. Ev. ii : 28—29). Salig den stund, når Jesus kallar dig från

tårar till andens glådje. Huru torr och hård år du icke utan Jesus, huru

dåraktig och fåfång, om du åstundar något utom honom. Lider du då

icke storre skada, ån om du forlorade hela verlden.

Hvad kan verlden gifva dig, om du år utan Jesus ? Att vara utan

honom år ett gråsligt helvete ; att vara med honom ett ljufligt paradis.

Om han år med dig, kan ingen ovån skada dig. Den som funnit

Jesus, har funnit en dyrbar skatt, ett godt ofver allt annat godt. Och

den som forlorar Jesus, han forlorar allt for mycket; ja, mer ån hela

verlden. Armast år den menniska som lefver utan Jesus och rikast

den som eger honom?

Det år en stor konst att forstå sig på att umgås med Jesus och stor

klokhet att kunna behålla honom hos sig. Var odmjuk och fridsam och

Jesus skall vara med dig ; var from och stilla och han skall stanna hos dig.

Du kan lått drifva honom från dig och forlora hans nåd, om du vånder

dig till de utvertes tingen. Och om du drifvit honom på flykten och for-

lorat honom, till hvem skall du då fly, och hvilken vån skall du då soka ?

Utan vån kan du icke lefva lycklig, och om Jesus icke år din vån
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framfor alle andre, så skall du blifva mer an olycklig och trostlos.

Dåraktigt handlar du derfor, om du såtter din lit till någon annan eller

har din frojd i någon annan, Hellre må man hafva hela verlden mot

sig an fortorna Jesus. Bland alle dine kåre vare Jesus den allra kåraste.

Vi skola ålska alla menniskor for Jesu skull, men Jesus for hans

egen skull. Jesus Kristus allena bor ålskas ofver allting, han bland

vånner den ende gode och trogne. For hans skull och i honom skola

vånner och fiender vara dig kåre, och till honom bor man bedja for

dem alle, att de måtte kånna och ålska honom. Sok aldrig att framfor

andre blifva ålskad och årad, ty det tillkommer allena Gud som icke

har sin like. Astunda icke heller, att någon varder intagen af dig och

blif icke du intagen af någon annan, utan Jesus vare herskaren i ditt

och alle frommes hjertan.

Var i ditt inre ren och fri och låt dig icke fångslas af någon skapad

vareise. Ty du maste stå infor Gud blott och bar och båra fram infor

honom ett rent hjerta, om du vill se och smaka, huru ljuflig herren år

(Ps. 34: 9). Och i sanning, derhån skall du likvål icke komma, med
mindre hans nåd kallar och drager dig, så att du gor dig fri och

ledig från allt och blir till ett med den ende allena. Ty når Guds nåd

kommer till menniskan, då blir hon måktig till allt ; men drager sig

nåden tillbaka, då blir hon arm och svag och liksom ofverlemnad till

plågors gissel. Hårunder må hon dock icke fålla modet och fortvifla

utan saktmodigt lemna sig under Guds vilja och lida allt som kommer
ofver henne till Jesu Kristi pris ; ty på vintern foljer sommaren, efter

natten kommer dagen och efter stormen ljuflig stillhet.

"^(5 "c>^



mionbe Ikapttlet.

Om umbårandet af all trost.

et år icke svart att vara utan mensklig trost, når man eger

den gudomliga. Men stort, ja, ofver stort år att kunna

umbåra både gudomlig och mensklig trost och Gud till åra

gerna lida hjertats sorg och i intet soka sig sjelf eller se

på egen fortjenst. Hvad for stort ligger deri att vara

glad och from, då du lefver i kånslan af nåden ? Sådana stunder må
val hvar och en onska sig. Lyckligt nog fårdas den som forthjelpes

af Guds nåd. Och kan man val undra ofver, att bordan icke kånnes

af den, som sjelf blifver buren af den allsmåktige och ledsagad af den

hogste ledaren.

Vi vilja gerna hafva något som trostar oss, och menniskan har svart

for att af klåda sig allt eget. Den helige martyren Laurentius ofvervann

verlden och dess forbindelser, emedan han forsakade allt som i verlden

syntes frojderikt, och for Kristi skull bar han tåligt forlusten af Sixtus,

kyrkans hogste man, som han mycket ålskade. Genom kårlek till ska-

paren segrade han alltså ofver kårleken till menniskan och han aktade

Guds goda och nådiga vilja hogre ån timlig glådje. Så lår dig ock

du att af kårlek till Gud lemna en anforvandt eller en kår van och bår

med undergifvenhet, om en vån ofvergifver dig, val vetande, att en gang

till slut maste vi dock alle skiljas.

Mycket och lange maste menniskan strida med sig sjelf, innan hon

lår att helt och ballet ofvervinna sig och rikta all sin åstundan till Gud.

Så lange hon dristar på sig sjelf, sjunker hon lått ned till menskliga

100



101

trøstegrunder ; men den som rått ålskar Kristus och redligen beflitar sig

om dygd, kommer icke derhån och soker icke sådana kottsliga ljuflig-

heter utan vill fastmer underkasta sig svåra ofningar och hårda modor

for Kristi skulL

Derfor, når Gud forunnar dig andlig trost, så tag emot henne med

tacksamhet och tank på, att hon år en Guds gåfva och ingalunda en Ion

for någon din fortjenst. Forhåf dig icke derofver, frojda dig icke till

ofvermått och hys icke någon fåfång tanke om dig sjelf, utan låt gåfvan

gora dig ånnu mer odmjuk, ånnu mer forsigtig och vaksam i hvad du

foretager dig, ty den stunden går snart forbi och frestelsen installer sig

ånyo. Och om trosten varder dig berofvad, så misstrosta icke strax,

utan vånta i tålamod den himmelska besokelsen, ty Gud år måktig att

i ersåttning gifva dig en rikare trost. Detta år icke något nytt eller

fråmmande for dem som hafva någon erfarenhet om Guds vågar. Kyr-

kans helige och de gamle profeterne hafva ofta ront sådana vexlingar

som de nåmda.

Derfor sade en af dem i kånslan af Guds nåd: "Jag skall aldrig

omkull ligga" (Ps. 30: 7). Men hvad han erfor, når nåden vek från

honom, det uttala hans strax derpå foljande ord: "Då du bortgomde ditt

ansigte, forskråcktes jag!' Han fortviflar dock ingalunda, utan åkallar

herren ånnu innerligare och sager: " Till dig, herre, villjag ropa ; min

Gud villjag bedja" (Ps. 30 : 9). Omsider njuter han sin bons frukt och

betygar sin bonhorelse, sågande :
" Herren hafver kort mig och varit mig

nådelig ; herren år vorden min hjelpare" Men hvarutinnan ? "Du har,"

sager han, "forvandlat mig min klagan till frojd och omgjordat mig med
glådje" (Ps. 30: 12). Då sådant vederfarits helige Guds mån, så bora

val icke vi, arme och elåndige, fortvifla, om vi ock stundom åro brin-

nande, stundom kalle, ty anden kommer och går efter sin viljas goda

behag. For den skull sager den fromme Job :
" Du hemsoker menniskan

dagligen och forsoker henne alltid" (Job 7 : 18).

Hvarpå kan jag då hoppas om icke på den himmelska nåden och

hvarpå skall jag fortrosta om icke på Guds stora barmhertighet? Ty
vore jag också omgifven af goda menniskor, fromme trosbroder, trogne
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vånner, gudeliga bocker, hårliga predikningar

skona sanger och hymner, så hjelper allt detta

litet och hugnar sjålen foga, om jag år ofvergifven

af nåden och lemnad åt mitt e^et armod. Då

finnes intet båttre botemedel ån tålamod och

r\| undergifvenhet under Guds vilja.

Aldrig har jag funnit en så gudhångifven ock

from mennibka, att hon icke någon gang erfarit,

hvad det vill saga att vara i mistning af Guds nåd

och kant minskning i sin andliga ifver. Ingen

helig har någonsin varit så hånryckt i anden och

så upplyst, att han icke forr eller senare fal-

lit i frestelse. Ty den år icke vårdig att skåda

Guds djuphet, som icke infor Gud blifvit ofvad i

någon anfåktning. Forsokelsen plågar vara det

tecken som bebådar en snart foljande trost. Ty

åt dem som bestå i frestelsen år den himmelska

hugsvalelsen utlofvad. Herren sager: " den der

vinner, Jwnom vill jag gifva dia af lifvels Irad"

(Uppb. 2: 7).

Men den himmelska trosten beskåres men-

niskan, på det hon må varda starkare att båra

vedermodorna, och frestelsen foljer sedan, på det

hon icke må forhåfva sig af det goda. Djefvulen

sofver icke och kottet år ånnu icke dodadt. Der-

for : bered dig utan återvåndo till strid ; du hafver

fiender till hoger och till venster som aldrig hvila.

-e-s- -i-s-



Zlonbe Ikapitlet

Om tacksamhet for Guds nåd.

varfor soker du ro, når du år fodd till stråfvan? (Job 5: 7).

"Bered dig mer till tålamod ån till hugsvalelse, mer att

båra korset ån att frqjdas. Hvilken verldslig menniska

till och med skulle icke vilja njuta andlig frqjd, om hon

blott alltid kunde erhålla den, ty den ofvertråffar alla verl-

dens nojen och kottets vållust. Alla verldsliga forlustel-

ser åro antingen tomma eller skamliga, men de andliga frqjderna åro

ljufliga och ådla ; de åro dygdens foljeslagare och Gud ingjuter dem i

rena hjertan. Ingen kan dock njuta dem alltid och efter sitt eget behag,

ty frestelsens stund uteblifver icke lange.

Begåret efter falsk frihet och ett stort sjelffortroende stå kraftigt

emot Guds nådebesok i sjålen. Gud gor val, då han forlånar hugsva-

lelsens nåd, men menniskan gor illa, når hon icke med ett tacksamt

hjerta återgåldar Gud allt. Och derfor kunna nådens gåfvor icke komma
oss till godo, emedan vi åro otacksamme mot gifvaren och icke låta allt

flyta tillbaka till dess urkålla. Den som på ett vårdigt sått offrar Gud

ett tacksamt hjerta, finner alltid nåd, men den hogfårdige fråntages hvad

den odmjuke undfår.

Jag vill icke hafva någon trost som hindrar min forkrosselse och

jag åstundar icke ett skådande af himmelska ting som leder till ofver-

mod. Ty icke allt hogt år heligt, icke allt sott helsosamt, icke all

långtan ren, icke allt, som år menniskan kart, Gud behagligt. En sådan

nåd, som gor mig allt odmjukare, varsammare och beredvilligare att

forsaka mig sjelf, tager jag gerna emot. Den som erfarit Guds nåd och

af henne blifvit undervisad och som lårt kånna den tuktan, som ligger i
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att blifva henne berofvad, han vågar icke tillskrifva sig något godt, utan

erkånner snarare sin fattigdom och sitt elånde. Gif Gud det Gud tillhor

(Matt. 22 : 2 1) och behåll hvad dig tillhor, det år: tacka Gud for hans

nåd, gif dig allena skuld till allt och forstå, att din skuld heter syndens

vålfortjenta straff.

Bered dig alitid på det ringaste och dig skall gifvas det hogsta, ty

det hogsta finnes ej utan ett lågre. De storste i helighet infor Gud åro

de ringaste infor sig sjelfve, och ju årorikare de åro, desto odmjukare.

Fulle af sanning och himmelsk hårlighet, trå de icke efter någon fåfång

ara. I Gud grundade och stadfåstade kunna de alls "icke intagas af

hogmod ; och emedan de tillskrifva Gud allt godt de undfått, soka de

icke pris af hvarandra, utan det pris som kommer från Gud allena (Joh.

Ev. 5 : 44), och åstunda framfor allt, att Gud må forhårligas i dem och

alle helige.

Vår for den skull tacksam for det minsta och du skall blifva vårdig

att erhålla det som storre år. Åfven det minsta vare dig stort och det

mest foraktade oskattbart. Ser man på gifvarens hoghet, så skall ingen

gåfva synas ringa eller for obetydelig. Ty ingenting år ringa som år

en gåfva af Gud, den allra hogste. Åfven om han straffar och tuktar,

må vi tacka honom, ty allt hvad han låter ofvergå oss sker alltid till vår

frålsning. Den som derfor vill behålla Guds nåd vare tacksam, når den

gifves, tålig, når den undandrages; han bedje, att den må återvånda, han

vake med båfvande hjerta, att han icke må forlora den.



Elfte IKapttlet.

Hvarfor de åro få som ålska Jesu kors.

iesus har vål mange som ålska hans himmelska hårlighet

men få som vilja båra hans kors. Han har mange som

långta efter trost men få vilja lida vedermoda. Mange

sitta gerna till bords med honom men få vilja fasta med

honom. Alle åstunda glådjas tillsammans med honom men

få vilja lida något for hans skull Mange folja Jesus, så

lange han bryter brodet, men få når han borjar iskånka af

lidandets kalk. Mange vorda hans under, men få dela korsets smålek.

Mange ålska Jesus, så lange inga vedervårdigheter yppa sig; mange

prisa och vålsigna honom, så lange han beskar dem någon glådje, men

om han doljer sig eller aldrig så litet lemnar dem, borja de klaga och

falla i stort svårmod.
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Men de som ålska Jesus for hans egen och icke for sina egna

ljufliga kånslors skull, de prisa honom såvål i all hjertats bedrofvelse

och ångest som i den hogsta frojd. Och om han ock aldrig ville beskåra

dem någon glådje, så skulle de likvål alltid prisa och lofva honom.

O, hu ru mycket formår icke kårleken till Jesus, når den år ren och

icke bemångd med egennytta eller egenkårlek. Kan man icke kalla

dem legohjon, som alltid fara efter ljufliga roreiser. Visa de icke, att de

ålska mer sig sjelfve ån Kristus, når de alltid tånka på det som år ange-

nåmt och till fordel for dem sjelfve. Hvar finnes en sådan, som vill

tjena Gud for intet?

Sålian tråffar man på någon så andligt sinnad, att han afsagt sig allt

timligt. Eller hvar har du funnit en i anden rått fattig menniska, en som

varit utblottad på allt kreaturligt ? Langt bort, vid verldens yttersta

grans torde en sådan såsom en sållsynthet bora sokas! Om en menniska

ger bort allt hvad hon eger, så år det dock intet, och om hon gor den

strångaste bot, så år åfven det en obetydlighet, och om hon vet och for-

står allt som vetas kan, så år hon ånnu fjerran (i Kor. 13 : 1— 2). Och

hade hon ån alla dygder och en den mest brinnande andakt, så fattas
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henne åndock mycket, och detta det allra hogsta, det nodvåndigaste af

allt. Och hvad år det? Jo, att sedan hon forsakat allt, hon jemvål for-

sakar sig sjelf, helt och hållet går ut från sig sjelf och icke behåller qvar

hos sig en gnista af kårleken till det egna jaget. Når hon gjort allt

hvad hon vet sig bora gora, då hålle hon sig derfor, att hon intet gjort.

Hon akte hos sig icke hogt, hvad som år vårdt att aktas hogt

;

utan hon bekånne sig oskrymtadt for en onyttig tjenare, såsom sannin-

gen sjelf sager : Når I hafven gjort allt det eder bjudit år, så sagen: vi

åro onyttige tjenare (Luk. 17 : 10). Då år hon i sanning andligen fattig

och utblottad och kan saga med profeten : Jag år fattig och elåndig

(Ps. 40: 18). Ingen år dock rikare, ingen måktigare, ingen friare ån

den, som lårt forsaka sig sjelf och allt samt hålla sig for den ringaste

af alle.



^olfte Ikapttlet.

Om det heliga korsets konungsliga våg.

(

ången synes det talet hårdt : Vedersaka dig sjelf, tag ditt

kors på dig och fdlj Jesus (Matt. 16: 24). Men mycket

hårdare skall blifvå att hora det der sista ordet : Gån

bort ifrån mig, I forbannade, i evinnerlig eld (Matt. 25:

41). Ty de som nu villigt hora och folja ordet om korset

behofva då icke frukta den eviga fordomeisens ord. Korsets tecken

skall synas på himmelen, når herren kommer till att doma. Då skola

alle korsets tjenare, de som bildat sitt lif efter den korsfåste, med stor

tillforsigt tråda infor Kristus, deras domare.

Hvi fruktar du då att båra korset, genom hvilket vågen till hår-

lighet går fram. I korset år salighet, i korset lifvet, i korset skydd

for alle tiender. I korset eger du en himmelsk frqjd, i korset får
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sjålen styrka, i korset frojdas anden, i korset spira alla dygder, i korset

år helgeisens fullbordan. Det finnes ingen salighet for sjålen, intet hopp

om evigt lif utom i korset. Tag for den skull ditt kors på dig och

folj Jesus, och du skall ingå i det eviga lifvet. Han har gått fore dig,

bårande sitt kors, och han dog for dig på korset, på det åfven du skall

båra ditt kors och gerna do på korset. Ty om du dor med Kristus,

så skall du åfven desslikes lefva med honom (Rom. 6:8), och om du

år delaktig af hans lidande, skall du ock varda delaktig af hans hår-

lighet.

Se, på korset beror allt, på att do från sig sjelf grundar sig det hela,

och det finnes ingen annan våg till lifvet och till den sanna inre friden an

det heliga korsets och det dagliga doendets våg. Gå hvart du vill och sok

hvad som helst, och du skall icke finna någon hogre våg der uppe eller

någon såkrare hår nere ån det heliga korsets våg. Ståll och ordna

allt efter basta formåga och insigt, och du skall få se, att man alitid

har något att lida, man må vilja det eller icke, och så råkar du då

alltid på korset. Ty antingen har du att lida kroppslig smårta eller

andlig vedermoda.

Stundom skall du blifva ofvergifven af Gud, stundom uttrottad af

din nåsta och, hvad ån vårre år, ofta vara dig sjelf en plåga, och likvål

skall du icke finna någon bot eller någon trost, utan, så lange Gud vill,

maste du hårda ut. Ty Gud vill, att du skall låra dig lida ångest utan

trost, varda honom helt undergifven och genom motgången blifva mer

och mer odmjuk. Ingen har en så innerlig medkånsla i Kristi lidande

som den, hvilken det beskårts att lida med honom. Korset år for den

skull alltid tillredt och våntar dig allestådes. Du kan icke undgå det,

hvarthån du ån må fly, ty hvart du kommer, for du dig sjelf med dig

och alltid skall du råka på dig sjelf. Vånd dig uppåt, nedåt, inåt, utåt:

ofverallt skall du finna korset, och du maste allestådes ega tålamod,

om du vill få inre frid och vinna den ovanskliga kronan.

Bår du korset villigt, så skall åfven det båra dig och leda dig till

det efterlångtade målet, ditt lidandes slut om också icke i detta lifvet.

Men om du bår det motvilligt, så gor du det till en borda och okar
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dess tyngd, och du maste likvål båra det. Kastar du af dig ett kors,

så får du utan tvifvel snart ett annat och må hånda ett tyngre.

Eller tror du val, att du skall undslippa det ingen dodlig kunnat

undgå? Hvilken af de helige har i verlden varit utan kors och veder-

moda? Vår Herre Jesus Kristus var ju icke en timme utan lidande,

så lange han lefde. Kristus maste lida, sager han sjelf, och uppstå ifrån

de doda och så ingå i sin hårlighet (Luk. 24: 26). Och hvi soker du

en annan an denna det heliga korsets konungsliga våg? Hela Kristi

Hf var kors och lidande, och du soker ro och glådje. Du bedrager

dig, ja, du bedrager dig, om du våntar något annat an sorg, då hela

detta dodliga lifvet år fullt af elånde och rundt omkring tecknadt med

kors. Och ju hogre någon har kommit i andligt lif, desto tyngre kors

får han ofta, ty smårtan af ens elånde våxer med kårleken.

Dock saknar den sålunda månorfaldiort lidande icke trosterik lin-o o

dring, ty han kånner, hvilken hårlig skord våxer upp ur ett tåligt kors-

lidande. Då han nåmligen villigt underkastar sig detsamma, forvandlar

sig sorgens hela borda till en glad himmelsk fortrostan. Och ju mer

kottet genom bedrofvelsen fdrsvagas, desto mer varder anden kraftig-

gjord genom inre nåd. Och någon gang blir menniskan i kånslan af

lidande och vedervårdighet, emedan hon ålskar denna likhet med Kristi

kors, så styrkt, att hon icke kan undvara nod och smårta, ty hon tror,

att hon år Gud så mycket kårare, ju mer hon kan lida for hans skull.

Det år icke menniskans kraft utan Guds nåd, som i det svaga kottet

formår så mycket och som gor, att hon med andens brinnande begår

omfattar och ålskar det som hon af naturen afskyr och undviker.

Det år icke i enlighet med menniskans natur att båra korset, att

ålska korset, att spåka sin kropp och att villigt gå under oket, att fly

all verldslig åra, att gerna tåla smålek, att ringa akta sig sjelf och

åstunda att blifva ringa aktad, att lida all motgång och skada och icke

begåra någon medgang i verlden. Ransaka dig sjelf och du skall finna,

att du i egen kraft icke formår någonting håraf. Men om du forlitar

dig på herren, så skall dig gifvas kraft af himmelen, och du skall gora

kottet och verlden dig underdåniga, ja, djefvulen sjelf skaU du icke
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frukta, når da står våpnad med trons skold och tecknad med Kristi

kors.

Hall dig derfor redo att såsom en god och trogen Kristi tjenare

manligen båra din herres kors, han som af kårlek till dig låt sig kors-

fåstas. Bered dig på att utstå många motgångar och, besvårligheter i

detta usla lifvet, ty så skall det gå dig, hvar helst du an år, och så-

dant skall du rona, hvar du an doljer dig. Det kan icke vara annor-

lunda, och det gifves intet annat medel mot olyckor och sorg an tåla-

mod. Drick gerna herrens kalk, så framt du vill vara hans van och

hafva någon del i honom. Lemna hugsvalelsen åt herren : han gore

dermed hvad honom bast synes. Men du, var blott redo att lida och

hall det for din storsta glådje ; ty denna verldens vedermoda, om du

ock ensam skulle båra den i hela dess vidd, år icke att likna vid den

hårlighet, som på oss uppenbaras skall (Rom. 8: 18).

Och når du kommit derhån, att bedrofvelsen år dig ljuf och du gerna

smakar den for Kristi skull, då kan du tro, att det år val beståldt med

dig, ty du har funnit paradiset på jorden. Så lange lidandet kånnes

dig svart och du vill undfly det, så lange står det illa till med dig,

och ofver allt folja dig de undflydda sorgerna.

Om du bereder dig — och det bor du gora — på lidande och dod,

så blir det snart båttre och du skall finna ro. Och blefve du ock så-

som den helige Paulus uppryckt intill tredje himmelen (2 Kor. 12: 2-5),

så kunde du likvål icke vara forvissad, att intet ondt skulle hånda dig.

"Jag skall visa honom" sager Jesus, "hum mycket han skall lida for

mitt namns skull" (Ap. G. 9: 16). Att lida våntar dig således, om du

hafver Gud kår och vill utan återvåndo tjena honom.

O, att du vore vårdig att lida något for Jesu namns skull ! Hvil-

ken stor ara våntade dig, hvilken frqjd for alle Guds helige och hvil-

ken uppbyggelse for din nåsta ! Ty alle tala med vordnad om tåla-

modet, ånskont få vilja ofva det. Det vore vål billigt att du ville lida

något litet for Kristi skull, då mange utstå det som år vida svårare

for verldens skull.

Vet forvisso, att ditt lif bor vara ett långsamt afdoende. Och i
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samma mon någon dor sig sjelf, borjar han lefva

for Gud. Ingen år skickad att fatta de himmel-

ska tingen, om han icke bojt sig ned att for Kristi

skull båra korset. Intet år Gud behagligare,

intet dig sjelf helsosammare i denna verlden ån

att villigt lida for Kristus. Och finge du vålja, så

borde du hellre onska dig vedermoda for hans

skull ån mycken hugsvalelse, ty du blefve då mer

honom lik och mera befryndad med alle de helige.

Ty vår fortjenst och vår forkofran beror icke på

tnånga ljufliga kånslor och fornimmelser utan

fastmer på ett tåligt fordragande af svårigheter

och bekymmer.

Hade det nåmligen funnits någonting for

menniskans frålsning båttre och nyttigare ån att

lida, så hade utan tvifvel Kristus visat oss det

med ord och foredome. Men nu uppmanar han

uttryckligen lårjungarne som foljde honom och

alle andre som vilja folja honom att båra korset,

i det han sager :
" Hvilken mig efterfolja vill, han

vedersake sig sjelf och tage sitt kors på sig och

folje mig" (Luk. 9: 13). Derfor, når man genom-

låst och genomforskat allt, blir slutsumman denna:

Geno7ii mycken bedrofvelse maste vi ingå i Guds

rike (Ap. G. 14 : 22).
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JESUS HOS SYSKONEN I BETANIEN.





aFotsta IRapitlet

Om Jesu samtal med den trogna sjålen.

)ck, att jag måtte h'ora hvad herren Gud talar (Ps. 85 : 9),

Salig den sjal, som hor herren tala till sig och från hans mun

mottager trostens ord. Saliga de oron, som åro oppna for

den ljufva himmelska hviskningen men tillslutna for denna

verldens buller. Ja, outsågligt saliga de oron, som icke lyss

efter de stammor som komma utifrån utan efter sanningen

som talar i hjertat. Saliga de ogon, som slutna for det yttre rikta sig

mot det inre. Salige de, som trånga dit in och genom daglig ofning

mer och mer beflita sig om att i sig upptaga de ofverjordiska hemlig-

heterna. Salige de, som med innerlig åstundan vånta på herren, och

gora sig frie från alla verldens hinder.

Besinna detta, min sjal, och tillslut din sinlighets portar, på det du

må kunna hora hvad herren Gud talar till dig. Och så sager din

ålskade : Jag år din salighet, din frid och ditt lif. Hall dig till mig och

du skall finna ro. Lemna allt det forgångliga och sok det eviga. Hvad

år allt timligt annat an ett bedrageri ? Och hvad kunna alla skapade

varelser hjelpa, om du ofvergifves af din skapare. Forsaka derfor allt

och lemna dig stilla och fortrostansfullt åt honom, på det du må ernå en

rått salighet.
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Hnbra Ikapitlet

Att sanningen talar i det inre utan ljudliga ord.

X
ala, herre, ty din tjenare horer till (i Sam. 3: 10). Jag

år din tjenare ; tmdervisa mig, att jag må kanna ditt

vittnesbord (Ps. 119: 125). Boj mitt hjerta till din muns

tal ; såsom dagg flyte ditt tal. Israels barn sade fordom

till Moses: "Tala du med oss, vi vilja hora dertill; men låt

icke Gud tala med oss, att vi icke skole do" (2 Mos. 20: 19).

Icke så, herre, icke så beder jag, utan sager hellre med
116
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profeten Samuel odmjukt och långtansfullt : "Tala, herre, ty din tjenare

horer till." Icke Moses eller någon annan af profeterna tale till mig, utan

fast hellre du, herre min Gud, du alle profeters lif och ljus ; ty du kan

ensam utan dem fullkomligt undervisa mig, men de formå utan dig intet.

De kunna val tala med ord, men anden forlåna de icke. Hårligt

år detta deras ord, men om du tiger, kunna de icke upptånda hjertat.

Bocker hafva de lemnat oss i arf, men du oppnar oss forståndet. En

hemlig teckenskrift Iågga de for oss, men du tolkar tecknens betydelse.

De låra oss dina bud, men du hjelper oss att fullgora dem. De visa

oss vågen, men du ger oss styrka att vandra den. De verka blott

utvertes, men du undervisar och upplyser hjertat. De vattna, men du

gifver våxten.

Icke Moses tale for den skull till mig, utan du, herre min Gud,

som år den eviga sanningen, på det jag icke må do och blifva utan

frukt, om jag hort med oronen och icke upptåndts i hjertat, samt på

det jag icke må finna en dom i det ord, som jag fornummit men icke

fullgjort, som jag kant men icke ålskat, trott men icke lydt. Derfor,

herre, tala, ty din tjenare horer till ! Du hafver eviga lifvets ord (Joh.

Ev. 6: 63). Tala feill mig, min sjal till trost, mitt hela lif till forbåttring,

men dig till lof och pris och evig åra.



Urebje Ikapttlet

Att Guds ord skall horas med odmjukhet och att mange icke

akta derpå.

~V^ ,W._Z>In-—-W 'V"

i6r, min son mina ord, mina ljufliga ord, de åro hogre an alle

filosofers vishet och alle verldsklokes kunskap. Mina ord

åro ånde och lif (Joh. Ev. 6: 63) och skola icke måtas med

mensklig måttstock. De skola icke brukas till fåfånglig frojd,

utan i stillhet skall du lyssna till dem och med all odmjukhet

och andakt mottaga dem." Och jag sade : "Salig den du lår, o herre,

och den du undervisar i dina budord, att han må kunna båra den onda

dagen och icke blifva utan trost på jorden."

"Jag," sager herren, "har af begynnelsen lårt profeterna, och ånda

till nu har jag icke upphort att tala till eder, men mange åro dofve for

min rost och forhårda sitt hjerta. Mange hora hellre verlden ån Gud,

fdlja villigare kottets begårelser ån Guds behag. Verlden lofvar det som

år timligt och smått och man tjenar henne med stor ifver. Jag lofvar

det hogsta och oforgångliga och de dodliges hjertan forblifva ljumma.

Hvem tjenar och lyder mig så nitiskt i allt, som verlden och dess herrar

blifva betjenade. " Du må vål forskråckas, Sidon," ropar hafvet (Jes. 23:

4). Och frågar du efter orsaken, så hor : for en ringa syssla loper man

långa vågar. for det eviga lifvet vill mangen knappt lyfta sin fot. En

usel vinst soker man och tråter skamligt om ett enda ore. For idel

fåfånglighet och loften af ringa varde fruktar man icke att slåpa ut sig i

modor natt och dag.

~*»3-§=^£***-
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Men, o ve, for det oforgångliga goda, for den

oskattbara Ionen, for den hogsta åran och en aldrig

forbleknande hårlighet gitter man icke att gora sig

ringaste omak. Du borde val blygas, du late och

knorrande tjenare, då du ser sådane som desse,

mera fårdige till sitt forderf an du till lifvet. De

glådja sig mer ofver det fåfångliga an du ofver san-

ningen. Och dock gåckas ofta deras forhoppningar,

men mitt lofte sviker ingen och låter aldrig dem

komma på skam som på mig fortrosta. Hvad jag

lofvar skall jag hålla, hvad jag sagt vill jag fullborda,

om den som tror på mig blir bestandig intill åndan.

Jag lonar rikligen alle gode och profvar granneligen

alle fromme.

Skrif mina ord i ditt hjerta och begrunda dem

flitigt, ty de skola vara dig hogeligen af noden i

frestelsens stund. Hvad du icke forstår, når du

låser det, skall blifva klart for dig på hemsokelsens

dag. På tvåfaldigt sått plågar jag hemsoka mine

utvalde : genom forsokelse och hugsvalelse. Och

tvenne lårotimmar ger jag dem dagligen, den ena,

då jag bestraffar deras fel, den andra, då jag manar

dem att tillvexa i det goda. Den som har mitt ord

och foraktar det, han har det, som skall doma honom

på den yttersta dagen" (Joh. Ev. 12 : 48).

Bon

om andaktens nåd.

Herre, min Gud, du år allt mitt goda ! Och

hvem år jag, att jag vågar tala till dig ? Jag år din

allra fattigaste tjenare och en foraktlig mask, mycket

fattigare och foraktligare, an jag vet och kan saga.
,©
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Tank dock på, herre, att jag år intet, har intet och formår intet. Du
allena år god, helig och råttfårdig ; du kan allt, du gifver allt, du uppfyller

allt, och syndarne allena låter du tomme blifva. Påminn dig, herre, ditt

forbarmande och uppfyll mitt hjerta med din nåd, du som icke vill, att

dina verk skola tomma vara.

Huru skulle jag kunna hårda ut i detta elåndiga lif, om icke din

barmhertighet och din nåd stårkte mig. Bortvånd icke ditt ansigte, droj

icke att komma till mig, tag icke din trost från mig, att icke min sjal må
blifva som en fortorkad jord (Ps. 143 : 6). Herre, lår mig att gora din

vilja; lår mig att vandra vårdigt och odmjukt infor dig, ty 'du år min

vishet, du som kånner mig i sanning och som kant mig, forr ån verlden

var skapad och forr ån jag var fodd i verlden.



tfjerbe Ikapttlet.

Att vi skola vandra i odmjukhet och sanning infor Gud.

\'m son, vandra infor mig i sanning (i Mos. 17: 1) och sok

mig alitid i ditt hjertas enfald. Den som så vandrar har

ett såkert skydd mot den onde fiendens anfall och sannin-

gen skall frålsa honom från forforelse och gora om intet

de oråttfårdiges fortal. Om sanningen gor dig fri, så år

du råttsligen fri (Joh. Ev. 8: 32, 36), och menniskors fåfånga tal skall

foga bekymra dig.

Herre, såsom du sager, gange det mig. Din sanning låre mig,

beskydde och bevare mig intill ett saligt slut. Hon befrie mig från all

ond lusta och otillborlig kårlek, och jag skall vandra infor dig i hjertats

fulla frihet.

"Jag skall låra dig," sager sanningen, "hvad rått år och mig behag-

ligt. Tank på dina synder med stort misshag och ruelse och mena

icke, att du år någonting for dina goda gerningars skull. Du år for

visso en syndare, en tral under många laster och af dem insnårjd. Af

dig sjelf traktar du efter ett intet, faller snart, blir snart ofvervunnen,

snart forvirrad, snart modfåld. Du har intet, hvaraf du kan beromma

dig, men mycket som borde nedsåtta dig i egna ogon, ty din svaghet år

storre, ån du kan fatta.

Af allt hvad du gor må for den skull intet synas dig stort. Intet

vare dig hogt, intet dyrbart, intet beundransvårdt, intet i sanning pris-

vårdt och efterstråfvansvårdt utom det eviga. Låt ofver allting den

eviga sanningen vara dig till behag och egen vårdeloshet stadse foremål

for ditt misshag. Frukta, afsky och undfly ingenting så mycket som
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dina fel och synder, ofver hvilka du må sorja mer, an om du forlorade

allt hvad du eger.

Någre vandra icke årligt infor mig, utan drifne af en viss forveten-

het och djerfhet vilja de utforska mina hemligheter och forstå Guds

djupheter, under det de forsumma sig sjelfve och sin frålsning. Desse

falla ofta i stora frestelser och synder for sin hogfårds och forvetenhets

skull, ty jag står dem emot.

Frukta Guds domar och båfva for den allsmåktiges vrede ! Sok

icke att utgrunda den hogstes verk, utan tank på dina ofvertrådelser,

i hu ru mycket du felat och huru många goda gerningar du forsummat.

Någre såtta all sin fromhet i bocker, taflor, bilder, bibel- och tånke-

språk, samt annat dylikt hvarmed de omgifva sig. Somlige hafva mig

på låpparne, men deras hjerta år fjerran från mig (Matt. 15 : 8). Men
så gifves det andre, hvilke upplyste till forståndet och renade till begå-

ren stadse trakta efter det eviga, ogerna hora talas om det timliga, med

smårta fullgora den tjenst som de kroppsliga behofven kråfva, och desse

åro de som forstå hvad sanningens ånde talar. Ty han lår dem forsaka

det jordiska, ålska det himmelska, vånda sig bort från verlden, och dag

och natt soka efter Guds rike."
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3Femte Ikapitlet

Om Guds kårleks underbara verkan.

i

a& prisar dig- himmelske fader, min herres Jesu Kristi fader,

att du vårdigas tånka på mig, arme syndare. O du barm-

hertighetens fader och all hugsvalelses Gud, jag tackar dig

som ofta vederqvicker mig ovårdige med din trost (2 Kor.

1: 3—4). Jag vålsignar dig alltid och prisar dig tillika

med din enfodde son och hugsvalaren, den helige ånde, i

all evighet. Eja, herre Gud, du min helige brudgum ; når

du kommer till mitt hjerta, då frojdar sig allt det i mig år. Du år min

åra och mitt hjertas glådje ; du år mitt hopp och min tillflykt i veder

modans dag (Ps. 59 : 17).

Men enår jag ånnu år svag i kårleken och ofullkomlig i det goda,

trånger jag till att af dig styrkas och trostas. Besok mig for den skull

oftare och undervisa mig med dina heliga lårdomar. Frigor mig från

onda, syndiga lustar och rena mitt hjerta från alla otillborliga begår, på
123
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det jag, helad och val renad till den invertes men-

niskan, varder beqvåm. att ålska, stark att lida och

ståndaktig att uthårda.

Kårleken år någonting stort och for visso en

dyrbar skatt. Han allena gor hvarje tyngd lått och

bar med jemnmod alla vidrigheter. Utan att klaga

drager han bordan och gor allt bittert sott och Ijuf-

ligt. Kårleken till Jesus drifver menniskan att verka

stora ting och uppvåcker hennes hog att eftertrakta

allt storre fullkomlighet. Kårleken vill uppåt och

låter icke hindra sig af de lågre tingen. Kårleken

vill vara fri och losgjord från all verldslig lusta for

att icke blifva hindrad i sitt inre skådande, icke in-

snårjd af någon timlig fordel eller nedslagen af någon

forlust. Ingenting år ljufvare ån kårleken, ingen-

ting starkare, ingenting hogre, ingenting vidstråck-

tare, ingenting gladare, ingenting fullkomligare eller

båttre i himmelen och på jorden, ty kårleken år

fodd af Gud och kan icke finna ro annat ån ofver

allt timligt hos Gud allena.

Den som ålskar liksom flyger framåt på snabba

vingar och år alitid glad, år fri och låter icke någon-

ting hålla sig tillbaka. Han gifver allt for allt och

eger allt i allt, ty han hvilar i den ene, allra hogste

af hvilken allt godt kommer. Han ser icke på

gåfvorna utan vånder sig uppåt ofver alla goda gåf-

vor till gifvaren. Kårleken vet ofta icke af något

matt, utan hans varma ifver for honom ofver alla

grånser. Kårleken kånner ingen borda, aktar ingen

moda, vill mer ån han formår, forebår aldrig några

omojligheter, emedan han menar allt vara for honom

mojligt och lofligt. Derfor har han kraft till allt och

utfor och fullbordar mycket, der den som icke ålskar
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gifves upp och trottnar. Kårleken vakar och åfven sofvande sofver han

icke, och uttrottad år han dock icke trott ; intet tvang betvingar honom,

ingen fasa forskråcker honom, utan som en flammande eld stiger han

mot hojden och bryter segerrik alla hinder.

Ett hogt rop i Guds oron år sjålens brinnande åstundan, då hon

sager: "Min Gud, min kårlek! Du hel och hallen min, jag hel och hallen

din." Och den som ålskar, han kånner denna rost.

Utvidga derfor mitt hjerta, att jag må kunna ålska och att jag i

mitt innersta må fornimma, huru ljufligt det år att ålska, att forlora sig

i kårlek, att simma i kårlek. Måtte kårleken uppehålla mig, då jag i

ofvermått af varme och hånryckning lyftes upp ofver mig sjelf. Jag vill

sjunga kårlekens sang, folja dig min ålskade mot hojden. Min sjal upp-

lose sig i ditt lof, då hon jublar af kårlek. Må jag ålska dig mer ån mig

sjelf och mig sjelf blott for din skull samt i dig alle som rått ålska dig,

såsom kårlekens lag bjuder som strålar fram från ditt ansigte.

Kårleken år snar, ren, mild, glad och ålsklig, stark, tålig, trofast,

klok, langmodig, manlig och soker aldrig sig sjelf. Ty så snart någon

soker sig sjelf, faller han af från kårleken. Kårleken år omtånksam,

odmjuk och uppriktig, icke veklig, icke låttfårdig, icke fallen for fåfång-

liga ting, utan nykter, kysk, pålitlig, lugn och på sin vakt mot alla

lustar. Kårleken år underdanig och horsam dem som hafva att befalla,

ringa och obetydlig i egna ogon, Gud hångifven och tacksam, alitid

litande och fortrostande på honom, åfven då han doljer sitt ansigte, ty

utan smårta lefver ingen i kårleken.

Den som icke år beredd att lida allt och foga sig efter sin ålskades

vilja år icke vård att kallas en som ålskar. Den som ålskar maste

gerna tåla allt svart och bittert for den ålskades skull, och icke af någon

vidrighet låta skilja sig från honom.



Sjette IRapttlet.

Huru en sann kårlek skall profvas.

|in son, du år ånnu icke stark och forfaren i kårleken.

" Hvarfor, o herre ?
"

" Derfor att du vid minsta motgång afstår från hvad

du borjat och allt for begårligt soker efter trost. Den som

esfer en stark kårlek består i frestelsen och tror icke fien-

dens listiga råd. Han frqjdar sig ofver mig i lyckan och han knotar

icke i olyckan.

Den som år forfaren i kårleken faster sig icke så mycket vid den

ålskades gåfva som vid gifvarens kårlek. Han skattar hogre den goda

viljan ån det gifnas varde och såtter vånnen ofver alla hans foråringar.

En adel kårlek stannar icke vid gåfvan utan stråcker sig ofver den, till

dess han hvilar i mig. Derfor år icke allt forloradt, om du mojligen

någon gang icke har en så liflig fornimmelse af mig och mine helige

som du skulle onska. Ty den der ljufva och saliga kånslan som du

stundom erfar år en verkan af den nårvarande nåden och en viss for-

smak af det himmelska fåderneslandet. Du bor icke allt for mycket

råkna på henne, ty hon går och kommer. Men att strida mot sinnets

onda begårelser och forakta djefvulens råd det år tecken på dygd och

sedligt varde.

Låt derfor icke bedraga dig af några fråmmande inbillningar, på

hvad sått de ån må bibringas dig. Var fast i dina allvarliga beslut och

i din uppriktiga tillforsigt till Gud. En bedråglig inbillning år det dock

icke, om du någon gang plotsligt kånner dig upplyftad till himmelen och

strax derpå återfaller i ditt hjertas vanliga dårskaper. Ty dessa lider
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du mer mot din vilja an du sjelfvilligt bedrifver dem, och så lange de

misshaga dig och du strider mot dem, åro de dig mer till gagn an

till skada.

Vet, att den gamle fienden på allt sått traktar efter att qvåfva din

hog for det goda och hindra dig från hvarje heligt verk, såsom från att

vorda de heliges minne, från den fromma hogkomsten af mitt lidande,

från den helsosamma erinringen af dina synder, från vaksamhet ofver

ditt eget hjerta och från det fasta beslutet att tillvexa i dygd. Han

ingifver dig många onda tankar for att våcka leda och afsky och så

draga dig från bonen och Guds ords låsande. En odrnjuk synda-

bekånnelse misshagar honom, och kunde han, så skulle han ock afhålla

dig från herrens bord. Tro honom icke och fråga icke efter honom,

om han ock ofta for dig utlagt sina forsåtliga snaror. Gif honom skul-

den, når han ingifver dig det som år ondt och orent, och sag till honom :

"Gack bort du orene ånde ! Blygs elåndige ! Allt igenom oren år du,

når du inger mig sådant. Vik ifrån mig, slemme forforare ; du skall

icke hafva någon del i mig, ty Jesus den starke hjelten år med mig och

du maste komma på skam. Jag vill hellre do och lida alla plågor an

att vara med dig ens sinnad. Tig och var stum
;
jag vill icke hora dig

mer, gjorde du mig an mera bekymmer. Herren år mitt ljus och min

helsa; hvem skall jag val frukta? (Ps. 27: 1). Om hårskaror ståide sig

mot mig, mitt hjerta skall likvål icke båfva (Ps. 27 : 3). Herren år min

hjelpare, herren år min forlossare " (Ps. 19 : 15).

Strid såsom en god stridsman (2 Tim. 2:3), och om du ock stun-

dom af svaghet skulle falk, samla då båttre krafter an forut och trosta

på min an rikare nåd. Men vakta dig for fåfångligt sjelfbehag och for

hogfård, ty derigenom varda mange forforde och ofta slagne med obotlig

blindhet. Till varning och till befåstande i odmjukhet lande dig sådant

de hogfårdiges fall, desse som dåraktigt tånka hogt om sig sjelfve.



Sjunbe IRapitlet

Att man bor bevara Guds nåd i ett odmjukt hjerta.

.in son, det år dig nyttigast och såkrast att hålla gudaktig-

hetens nåd fdrborgad, icke forhåfva dig ofver den, icke

tala mycket om den eller visa dig betydande, derfor att

du eger den, utan fastmer hålla dig sjelf ringa och frukta,

att du år densamma ovårdio-. Man skall icke allt for be-o

gårligt hånga fast vid sådana ljufva fornimmelser, hvilka snart nog

kunna forvandlas till sin motsats. Når du år i besittning af Guds nåd

bor du tånka på, huru arm och elåndig du plågar vara henne forutan.

Och icke beror det andliga lifvets forkofran blott derpå, att du eger

hugsvalelsens nåd, utan åfven derpå, att du under odmjukhet, sjelf-

forsakelse och tålamod bår hennes forlust, så att du icke kallnar af i

din boneifver eller åsidosåtter dina ofriga alldagliga pligter, utan efter

basta formåga och insigt gerna fuligor hvad dig åligger och icke ger

dig sjelf och allt forloradt for den tomhet och ångslan som du erfar

i din sjal. Ty det gifves mange som, då icke allt går dem efter deras

onskan, strax blifva otålige och troge. Och dock står icke alitid menni-

skans våg i hennes egen makt, utan det tillkommer Gud att gifva och att

trosta, når han vill och huru mycket han vill och hvem han vill, såsom

honom bast behagar, och intet vidare. Någre hafva af ofverdåd just

med anledning af den gudaktighetens nåd som blifvit dem beskård sjelfve

gått fullkomligt under, emedan de velat utråtta mer ån de formått, icke

betånkande sin litenhet, utan mera foljande hjertats bojelse ån fornuftets

rost. Emedan de tagit sig fore storre vårf, ån som tåcktes Gud, hafva

de snart forlorat nåden. Och sedan de blifvit ofvero-ifne, hafva de blifvit

fattige och usle, desse som velat fåsta sitt nåste vid himmelen. Så har

jag handlat, på det de, forodmjukade och utarmade, måtte låra sig att
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icke flyga med egna vingar utan skyla sig under mina och hoppas på

deras kraft. Nyborjare och de om mina vågar oerfarne kunna lått for-

villas och komma på afvågar, om de icke råtta sig efter deras råd, som

ega storre lugn och erfarenhet.

Vilja de for den skull hellre folja sin egen kånsla an de mera erfar-

nes råd, så går det dem illa, om de eljest icke låta rubba sig från sin en

gang fattade mening. De som sjelfve mena sig vara vise vilja sålian i

odmjukhet låta leda sig af andre. Båttre år ett måttligt vetande fore-

nadt med odmjukhet, an de storsta lårdomsskatter med fåfånga och

egenkårlek. Det år dig nyttigare att ega litet an mycket, hvarofver du

kunde hogfårdas. Ovist nog handlar den, som helt och hållet ofver-

lemnar sig åt glådjen och glommer sin forna torftighet och den kyska

gudsfruktan som rådes att forlora den en gang vunna nåden. Och

icke har heller den en manlig vishet, som i motgångens och svårighe-

ternas stund bar sig allt for forsagdt åt och tanker och tror på mig min-

dre fortrostansfullt ån han borde.

Den som i fredstiden visar sig allt for såker och trygg befinnes

ofta, når strid hotar, mer ån skåligt feg och nedslagen. Forstode du att

alitid bevara ett odmjukt och måttfullt sinne och dertill att vål styra

och beherska dig sjelf, så skulle du icke så lått falla i fara och komma
forargelse åstad.

Det år ett godt råd att, når du marker andens ifver stiga, betånka,

hvad som skall ske, når ljuset drar sig tillbaka. Och har detta intråffat,

så tank på, att ljuset ån en gang kan framlysa, ehuru det till en tid for-

dolt sig, dig till varning, mig till åra.

En sådan profning år dig ofta nyttigare, ån om allt ginge efter din

onskan. Ty en menniskas varde beror icke derpå, att hon får många
uppenbarelser och en riklig hugsvalelse, eller att hon år vål bevandrad

i den heliga skrift eller att hon åtnjuter stort anseende, utan derpå, att

hon år grundad i stor odmjukhet och uppfyld af gudomlig kårlek, att

hon stadse enfaldigt och odmjukt soker Guds åra, att hon aktar sig sjelf

for intet och mindre ån intet samt frojdar sig mer att blifva smådad och

forodmjukad ån upphojd och årad.

9



Httonbe IRapitlet.

Att man skall hålla sig ringa infor Gud.

; ag vill tala till herren, åndock jag år

stoft och aska (i Mos. 18 : 27). Om
jag tycker mig något vara, se, då står

du mig emot och min ondska bekråf-

tar ditt vittnesbord som jag icke kan

jåfva. Men aktar jag mig foga, ja

intet vård och afstår från all sjelfbe-

rommelse och haller mig for stoft, hvilket jag ock

år, då skall din nåd komma till mig, ditt ljus nalkas

mitt hjerta och all sjelfkårlek, vore den an aldrig så

obetydlig, skall sånkas ned i min forintelses graf och

tillintetgoras for evigt. Då visar du mig åfven,

hvad jag år, hvad jag varit och hvarifrån jag korn-

mit, ty ett intet år jag, ehuru jag en gang icke visste

det. Blefve jag lemnad åt mig sjelf, se, då blefve jag

ett intet och idel svaghet. Men om du plotsligt åter

ser till mig, strax blir jag stark och uppfyld med ny

glådje. Och det år hogst underbart, att jag så

hastigt kan blifva upplyftad och så nådeligen af dig

omfattad, jag som af egen tyngd alitid drages nedåt.
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Detta verkar din kårlek, som ofortjent forekommer mig, bistår mig

i så många trångmål, beskyddar mig i de svåraste faror, och, om jag vill

bekånna sanningen, ryckt mig undan olyckor utan tal. Då jag i min

ondska ålskade mig sjelf, gick jag forlorad for mig (Joh. Ev. 12: 25),

men då jag sokte dig allena och ålskade dig odeladt, fann jag både dig

och mig och blef af kårlek till dig mig sjelf intet. Ty du, min allra

kåraste, .handlar med mig ofver all min fortjenst och ofver allt hvad jag

vågar bedja och hoppas.

Vålsignad vare du, min Gud; ty fast jag år ovårdig allt godt, upp-

hor dock aldrig din nåd och din oåndliga godhet att gora vål mot åfven

de otacksamme och dem, som vikit langt bort från dig. Omvånd oss

till dig, på det vi måtte blifva tacksamme, odmjuke och fromme, ty du

år vår salighet, vår kraft och vår starkhet.



mtonbe Ikapitlet.

Att allt skall hånfbras till Gud såsom dess hbgsta åndamål.

in son ! Jag maste vara ditt hogsta och yttersta mål, om du

verkligen vill varda salig. Derigenom skola dina begår

renas, hvilka eljest ofta hafva en olycklig riktning mot sig

sjelfva och de skapade tingen. Ty om du i någonting soker

dig sjelf, skall du strax taga af och fortorka till din inre menniska.

Derfor hånfor allt i yttersta hånd till mig, ty det år jag, som gifvit

dig allt. Betrakta hvarje enskildt ting såsom hårflutet ur det hogsta goda

och led for den skull allt tillbaka till mig såsom dess ursprung.

Från mig hemtar liten och stor, fattig och rik friskt vatten såsom ur

en lefvande brunn, och de som gerna och villigt tjena mig skola få nåd

for nåd. Men den som vill soka sin berommelse utom mig eller sin frojd

i något sitt eget skall icke ernå någon varaktig sann glådje eller få smaka

hjertats frid, utan på mångfaldigt sått hindras och ångslas. Du bor for

den skull icke tillskrifva dig eller någon annan menniska något godt eller

någon dygd, utan hånfora allt till Gud utan hvilken menniskan hafver

intet. Jag har gifvit allt, jag vill hafva allt tillbaka och med stort allvar

fordrar jag tacksamhet.

Detta år den sanning, for hvilken all fåfång åra maste gifva sig på

flykten, och der den himmelska nåden och den sanna kårleken fått in-

tråde, skall ingen afund eller trånghjertenhet eller egenkårlek finna rum.

Ty den gudomliga kårleken ofvervinner allt och okarsjålens krafter. Ar

du i sanning vis, så skall du frojda dig i mig allena, hoppas på mig allena,

ty ingen år god utan Gud allena, som ofver allt bor prisas och i allt vål-

signas (Luk. 18: 19).
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Zionbc IRapftlet.

Huru ljuft det år att med forsakande af verlden tjena Gud.

u vill jag åter tala och icke tiga
;
jag vill tala till min Gud, min

herre och min konung som bor i hojden. O, huru stor din

margfaldiga godhet, herre, hvilken du har forvarat åt dem som

dig frukta (Ps. 31 : 20). Hvad år du icke for dem som ålska

dig, for dem som tjena digaf allt hjerta? I sanning outsåglig år ljufheten

af ditt åskådande, hvilken du rikligen forlånar dem som ålska dig. Deri

har du fornåmligast bevisat dig min kårlek, att du skapade mig, då jag

ånnu icke var, att du återforde mig, då jag gick vilse fjerran borta, och

att du bjod mig ålska dig.

O du, den eviga kårlekens brunn ! Hvad skall jag saga om dig?

Huru skall jag kunna forgåta dig, som vårdigades tånka på mig, åfven

sedan jag råkat i dodens och forderfvets våld ? Du har ofver all forhopp-

ning gjort stor barmhertighet med din tjenare och ofver all fortjenst

bevisat honom nåd och godhet. Hvarmed skall jag vedergålla dig denna

nåd ? Ty det år icke allom gifvet att lemna allt, forsaka verlden och helt

och hållet egna sitt lif åt gudaktighetsofningar. Och gor jag vål något

stort dermed, om jag tjenar dig, som alla skapade varelser åro pligtiga

att tjena? Nej, sådant må icke synas mig såsom något stort; men stort

och underbart deremot år, att du velat upptaga en så arm och ovårdig

till din tjenare och råkna honom bland dem du ålskar.

Se, ditt år allt som jag hafver och hvarmed jag kan tjena dig.

Och likvål tjenar du fastmera mig ån jag dig. Se, himmel och jord

har du skapat till menniskans tjenst (5 Mos. 4 : 19) ; de stå redo att

dagligen gora hvad du bjuder dem. Och liksom det till och med vore

133



134

for litet, har du forordnat englarne att tjena menniskan (Hebr. i: 14).

Men allt ofvertråffas dock deraf, att du sjelf velat tjena henne och gifvit

dig ut for henne.

Hvad skall jag gora for alla dessa otaliga vålgerningar ? O, att jag

kunde tjena dig alla mina lifsdagar ! O, att jag blott en enda dag kunde

tjena dig så som jag borde ! Du år i sanning vård all tjenst, all åra

och allt pris ! Ja, du år min herre och jag din fattige tjenare, som år

pligtig att tjena dig af alla mina krafter och aldrig fortrottas i ditt lof.

Detta vill jag, detta åstundar jag, och min brist hårutinnan vårdes du

nådigt fylla.

Det år en stor åra och en stor berommelse att tjena dig och att

forsaka allt for din skull. Ty stor år deras Ion hvilka villigt gifva sig

i din heliga tjenst. Den helige åndes allra ljufvaste trost skola de få

erfara, som af kårlek till dig hafva bortkastat all kottslig lusta ; och

hjertats fulla frihet skola de vinna, som for ditt namns skull trådt in på

den smala vågen och låtit all verldslig omsorg fara.

O, hvilken hårlig och salig tjenst, som gor menniskan råttsligen fri

och helig. O, hvilket heligt stand att vara en herrens tjenare ; det gor

menniskan englarne Hk, våcker Guds vålbehag, djeflarnes fasa och alle

troendes vordnad. O, du saliga och evigt onskansvårda tjenst! Du
medfor det hogsta goda och skanker en glådje som varar evinnerligen.



Élfte IRapttlet.

Att man skall profva och styra sitt hjertas begår.

lin son, du maste låra mycket, som du ånnu icke vet. " Hvad,

o herre?" "Att vara min vilja helt och hållet undergifven, att

icke ålska dig sjelf utan hvad mig behagligt år. Många begår

upptånda dig och drifva dig till handling, men profva då noga,

om det år for min åra eller for något ditt eget som du stråfvar. Ar det

for min skufl, så må du vål vara nqjd, huru jag ån handlar och styr, men

ligger något eget under ditt nit, så har du deruti att se orsaken till din

ångslan och oro.

Vakta dig for den skull att allt for begårligt hånga fast vid en

onskan som du fattat utan att gå med mig till råds ; du kan då efteråt

måhånda ångra och ogilla hvad i borjan behagade dig och du ifrigt

efterstråfvade såsom det basta. Folj icke genast hvarje kånsla som

synes god och forkasta icke strax allt som misshagar dig. Det år under-

stundom nyttigt att vara återhållsam jemvål i goda stråfvanden och onsk-

ningar, på det man icke genom ofverdrifvet nit må forlora sitt inre fot-

fåste eller genom oskicklighet åstadkomma forargelse eller ock genom

andres motstånd plotsligt råka i forvillelse och falla.

Men stundom maste man bruka våld mot sig sjelf, manligen stå

emot de sinliga begåren och icke akta på hvad kottet vill eller hvad

det icke vill, utan fastmer bemoda sig att gora det, om ock motvilligt,

anden underdanigt. Och så lange maste man tukta det och tvinga det

till lydnad, till dess det år villigt till allt, lår att noja sig med litet, att

frqjda sig åt det som år ringa och icke knota ofver någon vidrighet."
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ZolUc Ikapitlet

Huru man skall låra sig tålamod och att strida mot begåren.

herre Gud, jag ser, att tålamod år mig hogeligen af noden.

I detta lifvet mota mig ju många svårigheter, och om
jag ock har det vål beståldt med min frid, kan mitt lif

dock icke vara utan sorg och strid.

" Så år det, min son. Och jag vill heller icke, att du

soker en sådan frid som år utan frestelser och icke vet

hvad vedermoda vill saga, utan åfven då skall du tro dig

hafva funnit friden, når du varder ofvad i många anfåktningar och i

mycken motgång beprofvad.

Om du sager: 'jag kan icke lida så mycket'; huru skall du då

kunna uthårda helvetets eld ? Af tvenne onda ting bor man alltid vålja

det mindre. For att alltså kunna undgå den stundande evighetens plå-

gor, må du i tålamod båra det nårvarande onda for herrens skull. Eller

menar du, att denna verldens barn hafva intet eller endast litet, som

besvårar dem ? Du skall icke finna det så, åfven om du uppsoker de

allra sorgfriaste. Men, sager du, de hafva många frojder och folja sin

egen vilja, och derfor taga de sitt lidande icke tungt. Ja, låt så vara; de

må ega hvad de vilja ; men huru lange, tror du, det skall vara ?

Se, såsom en rok skola de forsvinna, desse som åro rike i denna

verlden, och intet minne skall finnas qvar af deras framfarna lust. Men
åfven medan de lefva hår, njuta de ingen frojd utan bitterhet, leda och

farhoga. Ty just samma ting, i hvilka de hafva sin lust, blifva dem

ofta en kalla till straffende qval. Det sker dem råttvisa deruti, att då

de otillborligen trakta efter denna verldens frojd, de icke kunna njuta

den utan blygd och qval.
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O, huru kort, huru bedråglig, huru slem och neslig år icke all sådan

lust. Men i sin yra och blindhet forstå de det icke, utan likt oskåliga

djur hasta de mot forderfvet blott for en ringa njutning under detta

korta lif. Vandra då icke du, min son, efter dina lustar och forsaka din

egen vilja. Frojda dig i herren, och han skall uppfylla ditt hjertas

onskan (Ps. t>7 '

4-)- Ty soker du en sannskyldig glådje och hos mig

din trost, se, du skall kånna det saligt att forsaka verlden, att losslita dig

från jordisk vållust och i ersåttning skall dig beskåras en ymnig hug-

svalelse. Ju mer du afsåger dig all trost af de skapade tingen, desto

ljufligare och kraftigare trost skall du finna i mig. Men derhån kan du

dock icke komma* utan att tillforene hafva genomgått bedrofvelse och

svåra strider. Gamla, inrotade vanor gora motstånd, men de kunna

ofvervinnas af båttre vanor. Kottet skall vål knota, men det tyglas af

andens allvar (Rom. 8: 13; Gal. 5 : 16— 17). Den gamle ormen skall

vål soka reta och forbittra dig, men for bonen maste han fly, och den

breda ingången till ditt hjerta tillspårras for honom genom nyttigt

arbete."



^rettonbe IRapitlet

Om undergifvenhet och lydnad efter

Jesu Kristi foresyn.

samma.

lin son ! Hvar och en som vill undan-

draga sig lydnad, han undandrager sig

Guds nåd, och den som soker enskild

fordel, forlorar den for alla gemen-

Den som icke gerna och villigt lyder

bevisar dermed, att kottet hos honom ånnu icke

år till fullo kufvadt utan spjernar mot och knor-

rar. Lår dig då att utan gensågelse lyda dem du

bor lyda, såframt du annars vill råda ofver ditt

eget kott. Ty hastigare ofvervinnes den yttre

tienden, om den inre menniskan icke blifvit skoflad

på kraft. Sjålen har ingen svårare och vårre

fiende ån dig sjelf, om du icke år ens med anden.

Du maste allt igenom forsaka dig sjelf, om du vill

blifva herre ofver ditt kott och blod. Men just

derfor att du ålskar dig sjelf så ofvermåttan, rådes

du att gifva dig helt och hållet in under en annans

vilja. Hvad stort låge vål deruti, om du, som år

stoft och ett intet, for herrens skull vore en men-

niska horsam, då jag, den allsmåktige och allra

hogste, alltings skapare, for din skull varit menni-

skor i odmjukhet undergifven ? Jag blef den

'"-Sr^
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odmjukaste och ringaste bland alle, på det du genom mitt saktmod skulle

låra dig besegra din hogfård. Lår dig lyda, du stoft ! Lår dig odmjuk-

het, du mull och aska, ja lår dig boja ditt hufvud under oket, att bryta

din vilja och vara alle underdanig.

Harmas ofver dig sjelf och tål intet ofvermod hos dig. Hall dig

så liten och obetydlig, att alle kunna gå fram ofver dig, såsom man

trampar gruset på en våg. Hvad har du vål att klaga ofver, o menni-

ska, du som allt igenom år ett intet. Hvarmed kan du, orene syndare,

mota dem som banna dig, du som så ofta fortornat Gud och mångfaldigt

fortjent helvetet. Men mitt oga har skonat dig, ty din sjal var mig dyr,

och jag ville du skulle se min kårlek, genom mina vålgerningar låra dig

tacksamhet, alltid vara lydig och odmjuk samt med tålamod lida all

forsmådelse.

<N> -^T^> So
c//YNV>
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tfjortonbe Ifcapitlet

Att man bor betrakta Guds hemlighetsfulla

domar for att icke yfvas ofver det

goda man eger.

[V*]

m

IM

'u låter dina domar bryta in ofver mig,

herre ; med fruktan och båfvan slår du

mina ben och min sjal forfåras svårli-

gen. Jag fasar vid den tanken, att

himlarne icke åro rene infor ditt an-

sigte (Job 15: 15). Har du hos englarne funnit

synd och icke skonat ens dem (Job 4: 18; 2 Petr.

2:4), hvad skall då vederfaras mig? Hafva icke

stjernor fallit från himmelen (Joh. Upp. 6: 13), och

jag elåndige, hvad har då jag att vånta ? Sådane,

hvilkas gerningar hogt prisades, hafva fallit djupt

och dem, som njoto englars spis (Ps. 78: 25), har

jag sett forlusta sig med draf (Luk. 15 : 16).

Ingen helighet består, om du, herre, drager din

hånd tillbaka. Ingen vishet hjelper, om du upphor

att styra. Ingen kraft båtar, om du icke styrker.

Ingen kyskhet år såker, om du icke skyddar den.

Ingen sjelfaktsamhet bevarar, om din heliga vakt

icke år når. Ty af dig ofvergifne varda vi ned-

slagne och forgås, men når du år hos oss, uppråttas

vi och lefva. Vi åro svage och vacklande, men

genom dig blifva vi starke och stadige ; vi åro

ljumme, men du gor oss brinnande.

O, huru odmjukt och ringa bor jag icke tånka
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om mig sjelf och for platt intet akta det goda som jag trott mig ega.

O herre, huru djupt maste jag icke underkasta mig dina outransakliga

domar, då jag hos mig icke finner något annat an intet och åter intet.

O borda, du centnertunga, o haf, du grånslosa, att jag ofver allt i mig

icke finner något annat an intet. Hvar år nu min hårlighet? Hvar år

nu tilliten till formenta dygder? All fåfånglig åra uppslukas i djupet af

dina domar ofver mig.

Hvad år allt kott infor ditt ansigte? Kan leret beromma sig mot

krukmakaren ? Kan den som af hjertat år Gud hångifven uppblåsas

af fåfångligt smicker? Hela verlden kan icke komma den att forhåfva

sig, som sanningen gjort sig underdanig; och icke låter den rora sig af

alla tungors pris, som har satt sitt hopp till Gud. De som prisa honom,

se, de åro ju sjelfve ett intet och forsvin na med ljudet af sina ord, men

herrens sanning blifver evinnerligen (Ps. 117: 2).



Jfemtonbe IRapitlet

Huru man skall bedja.

(in son ! Sag uti allt : Herre, ske din vilja ! Herre, år det

till din ara, så ske det i ditt namn ! Herre, om du ser,

att det år mig nyttigt och gagneligt, så gif mig det dig till

åra. Men finner du det skadligt for mig och icke befor-

drande min sjals frålsning, så tag ifrån mig en sådan

åstundan. Ty icke hvarje onskan år af den helige ånde, om den ock

synes menniskor god och loflig. Det år svart att med sanning afgora,

om en god eller en ond ånde drifver dig att åstunda det eller det, eller

om du till åfventyrs dertill formås af din egen ånde. Mange hafva

på sistone blifvit bedragne, som från borjan trott sig ledde af en

god ånde.

Derfor skall du alitid med gudsfruktan och odmjukhet åstunda och

bedja om det som synes ditt hjerta onskvårdt och framfor allt under-

kasta dig min vilja, hemstålla allt till mitt vålbehag och saga sålunda

:

" Herre, du vet hvad mig år nyttigast
;
gor hvad dig godt synes.

Gif mig, hvad du vill och huru mycket du vill och når du vill. Handia

med mig .efter din vishet och ditt goda behag, dig till åra. Sått mig,

hvar du vill, och gor med mig hvad som helst. I din hånd år jag, vånd

och vrid mig, huru du vill. Herre, se din tjenare redo till allt, emedan

jag icke begår att lefva mig utan dig. O, att jag kunde gora det vårdigt

och fullkomligt."

rTnrKsr*-«-*~
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Bon

om nåd att gora Guds vilja.

Mildaste herre Jesu, forlåna mig din nåd ! Var

med mig, verka hos mig ditt verk och stå mig sta-

digt bi intill åndan. Gif, att jag alitid åstundar och

vill hvad dig år kart och vålbehagligt. Din vilja

vare min, och min vilja folje alltid din och ofverens-

ståmme fullkomligt med henne. Att vilja och icke

vilja vare ett hos mig och dig, och må jag icke

kunna vilja eller icke vilja annat an hvad du vill

eller icke vill.

Hjelp mig att do från allt som år i verlden och

att for din skull gerna se mig okånd och foraktad.

Men fram for allt gif mig nåd att hvila i dig och der

stilla mitt hjerta. Du hjertats sanna frid, du min

endaste ro ! Utom dig år allt tungt och oroligt

!

I din frid, det år i dig, du enda, hogsta och eviga

goda vill jag somna in och roligt hvila. Amen.

MT*



Settonbe IRapitlet

Att sann trost skall sokas hos Gud allena.

lP^2

£\

jpi

vad jag kan begåra och hoppas till

min trost våntar jag icke hår utan

i det tillkommande ; ty om jag

ock egde all verldens glådje och

kunde njuta de frqjder hon har att

gifva, visst år, att det kunde icke

vara lange. Derfor skall du min sjal icke hafva

din fulla trost och glådje utom i Gud, som hug-

svalar de arme och tar sig an de odmjuke.

Bida något litet, o min sjal ; bida herrens

lofte och du skall i himmelen få allt godt tillfyllest.

Når du alltfor omåttligt traktar efter det når-

varande, skall du forlora det eviga och himmel-

ska. Det timliga må du bruka, det eviga åstunda.

Med timliga ting kan du icke tillfredsstållas, ty

du år icke skapad till deras nju tande.

Om du ock egde allt hvad skapadt år, du

skulle icke vara lycklig och salig; utan i Gud som

skapat allt hvilar all din lycka och salighet, icke

en sådan som verldens fåvitska barn ålska och

prisa, utan en sådan som de kristtrogne, de

fromme forbida och hvaraf de andligt sinnade och

renhjertade, hvilkas umgångelse år i himmelen,
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understundom kånna en forsmak. Fåfång och af kort varaktighet år

all mensklig trost. Salig och sann år den hugsvalelse som sanningen

ingjuter i hjertat. Den fromme har alltid sin trostare, Jesus, hos sig

och sager till honom :
" Blif når mig, herre Jesu, alltid och allestådes.

Vare det min glådje att undvara all mensklig trost. Och om jag jemvål

maste vara i saknad af din trost, vare då din vilja och din råttvisa prof-

ning min hogsta hugsvalelse. Ty du trdter icke till evig tid och vredgas

icke evinnerligen" (Ps. 103: 9).

10



Sjuttonbe IRapttlet.

Att man bor kasta all omsorg på Gud.

-^^^^
litt barn, låt mig gora med dig såsom jag vill

;
jag vet hvad

som gagnar dig. Du tanker såsom en menniska om
domer i många ting såsom dina menskliga begår vilja

hafva det.

Herre, det år sant hvad du sager. Din omsorg och

mig år storre, ån den jag sjelf kan hafva. Den står sin undergang nåra

som icke kastar alla sina bekymmer på dig. Herre, blott min vilja fast

och årligt haller sig intill dig, så handia med mig såsom dig tåckes.

Ty det du gor kan icke vara annat ån godt. Vill du jag skall vandra i

morker, prisar jag dig ; och vill du jag skall omstrålas af ljus, vare du

ock derfor prisad. Vårdigas du trosta mig, vålsignar jag dig, och vill du

sånda mig bedrofvelse, vålsignar jag dig likvål.

"Så bor du vara till sinnes, mitt barn, om du onskar vandra med

mig ; lika fårdig till sorg som till glådje, lika gerna lida brist och fattig-

dom som lefva i rikedom och ofverflod."

Herre, for din skull lider jag gerna hvad du ån behagar sånda mig.

Med samma sinne vill jag af din hånd mottaga godt och ondt, ljuft och

ledt, glådje och sorg och tacka dig for allt. Bevara mig for synd och

jag skall icke frukta kvarken doden eller helvetet. Blott du icke for-

kastar mig for evigt och icke utstryker mig ur lifvets bok, skall intet

ondt skada mig, huru stort det ån vore.
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Hbertonbe Iftapitlet

Att man efter Kristi foresyn skall med tålamod fordraga all

timlig vedermoda.

|in son, jag steg ned från himmelen for din frålsnings skull

och tog på mig ditt elånde icke af tvang utan af kårlek,

på det du skulle låra dig att tåligt och utan knot båra

lifvets vedermodor. Ty från min fodelsestund intill min

dod på korset var mitt lif uppfyldt af lidande ; af timligt

godt egde jag intet ; klagan ofver mig horde jag ståndigt ; spott och

hån bar jag sacktmodigt ; for mina vålgerningar fick jag otack, for mina

under smådelse, for min låra hådelse."
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Herre, enår du var tålig under hela ditt lif och i allt gjorde din

faders vilja, så år ju billigt, att jag, arme syndare, gerna fogar mig efter

din vilja och for min salighets skull bår detta skropliga lifvets borda,

så lange digbehagar. Ty om också det nårvarande lifvet kånnes tungt,

så kan det genom din nåd båra mycken frukt
;
ja, genom din och dine

heliges foresyn blir det for de svage icke blott drågligt utan till och

med ljufligt. Det år ock rikare på trost ån fordom, under det gamla

forbundets tider, då himmelens port var liksom stångd och vågen till

Guds rike morkare, emedan så få sokte derefter. Men till och med

de som då voro råttfårdige kunde icke ingå i himmelriket utan din

heliga dods fortjenst.

O, hu ru innerligt bor jag då icke tacka och prisa dig, herre, som

vårdigats visa mig och alle troende den råtta och goda vågen till ditt

eviga rike. Ty ditt lif år vår våg och i heligt tålamod folja vi dig,

vår salighetshofding. Hade du icke gått fore och undervisat oss, hvem

skulle hafva bekymrat sig om att taga ett steg framåt? Ack, huru

mange skulle icke stanna, om de icke hade ditt lysande foredome fram-

for sig ! Se, vi åro likvål ljumme, ånskont vi fornummit dina ord och

under; huru skulle det då vara, om vi icke i dig hade ett sådant ljus

att folja ?



Bfttonbe IRapttlet Ok

Huru man skall båra oforråtter och hvem
som kan kallas rått tålig.

1X1

,vad har du att saga, min son ?

Tystne din klagan ! Betrakta mitt

och andre heliges lidande ! An nu

har du icke kåmpat allt intill blods

(Hebr. 12 : 4). Foga har du lidit

-/J^Qr } jemforelse med dem, som lidit så

mycket, blifvit så svart frestade, så grymt plå-

gade, så mångfaldigt profvade och 6fvade. Drag

dier for den skull till minnes andres storre lidan-

den, så skall du låttare kunna båra dina egna

mindre. Och om de icke synas dig små, så se

till, om icke det kommer af din otålighet. Dock

— de må vara stora eller små, beflita dig blott att

båra allt med tålamod.

Ju båttre du bereder dig att lida, desto visare

handlar du och desto storre blifver din Ion. Du
skall så mycket låttare båra lidandet, om du

genom allvarlig ofning forberedt dig derpå. Sag

icke : jag kan icke tåla detta af en sådan menni-

ska ; något sådant bor jag icke tåla ; hon har till-

fogat mig stor skada och forebrått mig saker

hvarpå jag aldrig tånkt ; af en annan kunde jag

mojligen lida det, och om det galde någonting for

hvilket jag ansåge mig bora lida.
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Sådana tankar åro dåraktiga och vid dem besinnar du ej hvad tåla-

mod år och af hvem det en gang skall få sin Ion, utan du faster dig mer

vid personer och den fororått dig tillfogats.

Den år icke sant tålig som icke vill lida mer ån honom for godt

synes och blott af dem det behagar honom. En verkligt tålig man

faster sig icke vid, hvem som ofvar honom i tålamod, vare sig det år

hans forman eller hans jemlike eller hans underlydande, om det år en

god och from menniska eller en ovårdig och gudlos. Utan huru mycket

och huru ofta och af hvem helst han får lida, ta^er han emot det med

tacksamhet likasom af Guds hånd och anser det for en stor vinning,

emedan hvad man ån lider for herrens skull, det må nu vara huru obe-

tydligt som helst, skall icke sakna sin Ion.

Var for den skull redo till strid, om clu vill vinna seger. Utan strid

kan du icke vinna tålamodets krona. Vill du icke lida, så afsåger du dig

henne. Men vill du bekronas med åra, så strid som en man och lid med

tålamod. Utan moda vinnes in^en hvila, utan strid ino-en se^er.

Herre, gor genom din nåd mojligt for mig hvad som efter naturen

synes omojligt. Du vet att jag blott foga formår lida och att jag snart

blir modfåld vid minsta svårighet. Låt hvarje profning som du sander

blifva mig kår och dyrbar for ditt namns skull, ty att lida bedrofvelse for

din skull år helsobringande for min sjal.



^Ljugonbe IRapttlet

Om bekånnandet af egen svaghet och om det nårvarande

lifvets elånde.

<^>
lag vill bekånna emot mig sjelf min oråttfårdighet, jag vill

bekånna infor dig, herre, min svaghet (Ps. 32: 5). Ofta

år det en ringa sak som nedslår och bedrofvar mig. Jag

foresåtter mig att handia beslutsamt, men blott en

obetydlig frestelse gor mig vacklande. En den allra

minsta omståndighet år ofta upphof till de svåraste fres-

telser, och når jag tror mig blott aldrig så litet såker,

finner jag mig, forrån jag vet af det, slagen till jorden af en svag flågt.

Se derfor, herre, till min ringhet och bråcklighet ; du kånner den

val. Forbarma dig ofver mig och ryck mig undan elåndet, att jag icke

må nedsjunka deri, min sjal till evigt forderf (Ps. 69: 16). Det som så

ofta plågar mig och kommer mig att blygas infor dig år, att jag så

lått faller och år så svag att motstå mina lustar. Och om jag också

icke med bifall lyssnar till dem, kånnes det dock tungt och svart att

ståndigt se mig anfallen och det år min sorg att dagligen lefva i strid.

Jag kånner min svaghet deraf, att onda tankar och forestållningar

låttare uppstå hos mig ån gifva vika, sedan de en gang uppstått.

O du starke Israels Gud, alle trogne sjålars vårn och forsvar, se

till din tjenare i hans moda och sorg och bistå honom i alla hans fore-

tag. Styrk mig med himmelsk kraft, att icke den gamla menniskan,

det usla kottet, som ånnu icke år kufvadt af anden, kommer till vålde

hos mig, detta kott som bor bekåmpas intill mitt sista andedrag i denna

elåndiga verld. Ack, hvad år vål detta lif der sorgen, aldrig slapper

sitt tag och veklagan aldrig tystnar, der snaror hota hvarje steg och
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fiender listigt lura. Ty den ena profningen och sorgen afloser den

andra, ja till och med under det man strider mot en, sållar sig ånnu

en oformodadt till.

Och huru kan man val ålska ett sådant lif, fullt afså mycken bitterhet

och underkastadt så mangen nod och farlighet ? Huru kan man ens

kalla det for lif, som alstrar så mycken dod och forodelse ? Och åndock

blir det ålskadt och mangen soker deri sin hela lust. En allmån klagan

forsporjes val, att verlden år falsk och full af fiård, och dock har man

svart att draga sig undan henne, ty kottets begårelser åro måktiga.

Det ena lockar oss ålska henne, det andra bjuder oss forakta henne

;

att ålska henne : kottets bedårelse, ozonens bedårelse och ett hogfårdigt

lefverne (i Joh. 2: 16), att kånna leda och afsmak for henne: det rått-

fårdiga straff och elånde, som folja synden.

Men tyvårr går oftast den onda begåreisen af med seger i ett af

verlden bedåradt sinne ; att stingas af tornen galler for ett sådant såsom

vållust, emedan det icke fått smaka och se, huru ljufiig herren år, och

icke lårt kånna den inre skonhet som dygden eger. Men de som helt

och hållet draga sig undan verlden och befiita sig om att i helig tukt

lefva for Gud, de åro icke oerfarne om den Guds ljuflighet som år ut-

lofvad åt dem som lida och forsaka, och de se uppenbart, huru verlden

bedrager sig sjelf och på mångfaldigt sått bedrages.



XtjuGufotsta IRapttlet

Att man ofver aliting skall hafva sin ro

i Gud, det hogsta goda. Al

fver allt och i allt skall du, min sjal,

stadse soka din ro i herren, ty han

år de heliges eviga frid. Gif mig,

mildaste herre Jesu, nåd att soka

min ro i dig ofver allt skapadt,

ofver all lycka och fågring, ara

och hårlighet, makt och vårdighet, ofver allt

vetande och skarpsinne, konst och rikedom,

njutningar och frojder, ofver allt smicker och

loford, allt ljuft och trosterikt, loften och for-

hoppningar, fortjenster och onskningar, ofver alla

gåfvor och vålgerningar som du vårdigas forlåna,

ofver all frojd och salighet som' mitt hjerta kan

njuta, ofver englar och erkeenglar och all himme-

lens hår, ofver allt synligt och osynligt, ja ofver

allt som icke år du sjelf, min herre och min Gud.

Ty du, herre, år ofver allt den baste, den

hogste och den måktigaste. Du allena år dig

sjelf nog, du allfullkomlige ; du år den mildaste

trosterikaste, ljufvaste och ende tillbedjansvårde,

du år den hårligaste och årorikaste, i hvilken allt

godt och fullkomligt finnes, har funnits och skall
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finnas. Och derfor synes mig allt som du gifver utom dig sjelf ringa

och otillfredsstållande, liksom allt hvad du uppenbarar om dig och hvad

du lofvar mig, når jag icke får se dig sjelf och ega dig fullkomligt, ty

mitt hjerta kan icke finna någon sann ro, någon fullkomlig tillfredsstål-

lelse, om det icke hvilar i dig och upplyfter sig ofver allt annat godt,

ofver allt hvad skapadt år.

O min kåraste brudgum, Jesus Kristus, du renaste kårlek, du herre

ofver allt skapadt! Hvem gifver mig den sanna frihetens vingar, att

jag må flvga till dig och hos dig finna min ro. O når skall mig for-

unnas att till fullo frigjord få smaka och se, huru ljuflig du år, herre,

min Gud. Når får jag så fullkomligt blifva ett med dig, att jag af kårlek

icke långre kånner mig, utan dig allena, kånner dig så, som man eljest

aldrig kånner någon, ofver all måtta, på ett sått som icke år hvar man

kunnigt? Men nu suckar jag ofta och bår mitt elånde med smårta ; ty

i denna jemmerdal moter mig mycket ondt som ofta forvirrar, ångslar

och fordystrar mig, ånnu oftare hindrar mig, drager mig utåt, lockar och

insnårjer mig, så att jag icke fritt kan gå till dig och kasta mig i din

kårleks famn, som alitid år oppen for dine helige. Låt dig bevekas af

mina suckar och mitt stora elånde hår på jorden.

O Jesu, Guds hårlighets sken, min sjals trost under hennes fråm-

lingsskap hårnere ! Dig nårmar sig min mun utan ord, och min tystnad

talar till dig. Huru lange drojer du, herre, att komma? Kom till mig,

din fattige tjenare, och gor mig glad ! Rack mig din hånd och fråls

mig ur all min nod ! Kom, o kom, ty utan dig har ingen enda dag,

ingen enda stund for mig någon glådje, ty du allena år min frojd och

år du borta, står mitt bord tomt. Jag år mycket olycklig och på visst

sått såsom en fange slagen i fjettrar, till dess du kommer i din ljusgestalt

och vederqvicker mig, skanker mig frihet och låter ditt ljufva ansigte

lysa ofver mig.

Må andre soka hvad dem lyster! Min glådje år och skall aldrig

vara något annat ån du, min Gud, mitt hopp, min eviga salighet. Jag

vill icke tiga, icke upphora att bedja, forrån din nåd åter kommer till

mig och sager

:
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"Se, hår år jag! Se, jag kommer till dig, ty du åkallade mig. Dina

tårar och din sjals trångtan, ditt saktmod och ditt hjertas bittra sorg

hafva bevekt mig och dragit mig till dig."

Och jag svarar : jag har åkallat dig, jag har bedt att få ega dig.

Nu år jag beredd att forsaka allt for din skull. Ty du har forst upp-

våckt mig till begår efter dig. Var derfor prisad, herre, du som efter

din stora barmhertighet bevisat din tjenare en sådan nåd. Och hvad

har din tjenare mer att saga, an att han boj er sig i stoftet infor dig

och odmjukar sig, alitid ihågkommande sin synd och uselhet. Ty dig

år ingen lik i himmelen och på jorden. Dina verk åro ganska goda,

dina domar råtta och din forsyn leder allt. Pris och ara vare dig, du

fadrens vishet. Dig prise och vålsigne min mun, min sjal och allt hvad

skapadt år

!
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^juguanbra Ifcapitlet

Huru man bor erina sig Guds mångfaldiga vålgerningar.

ppna, herre, mitt hjerta for din lag och lår mig vandra i dina

bud. Gif mig nåd att forstå din vilja och att med vordnad

stadse erinra mig dina vålgerningar, på det jag vårdigt må

kunna tacka dig. Men jag vet och bekånner, att jag icke

ens for den minsta af dem kan bringa dig den tack som jag skyldig

vore. Jag år for ringa till all den godhet du visat mig, och dåjag tanker

på ditt ådelmod, kånner jag mig tillintetgjord infor dess ofversvinne-

liga storhet.

Allt hvad vi hafva till kropp och sjal, inre och yttre, naturligt och

ofvernaturligt, år alltsammans din gåfva och prisar dig, du milde och

gode gifvare, af hvilken vi undfått allt vart goda. Och om den ene fått

mer, den andre mindre, så år dock allt ditt och utan dig kan ingen

hafva det allra minsta. Den som fått mera kan då icke skryta ofver

någon sin fortjenst, forhåfva sig ofver andre eller ringakta dem som fått

mindre, ty den år den storste och den baste som tillskrifver sig sjelf

minst och som odmjukast och innerligast frambår sin tacksamhet. Och

den som anser sig sjelf ringare och ovårdigare ån alle, han år den som

år bast skickad att mottaga ånnu storre nåd.

Men den som fått mindre bor icke sorja och beklaga sig derofver

eller afundas dem som fått mer, utan hellre akta på dig och prisa din

godhet just derfor, att du forlånar dina gåfvor så rikligen, så ofortjent

så gerna och utan anseende till personen. Allt år af dig och derfor

kali man i allting prisa dig. Du vet hvad som gagnar hvar och en
;
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och hvarfor den ene fått mer, den andre mindre, derofver tillkommer

det icke oss att doma, utan dig som kånner hvars och ens fortjenst och

duglighet.

Dessutom haller jag det for en stor lycka att icke hafva mycket,

som i utvertes måtto och efter menniskors sått att doma år hogt och

prisvårdt. Den som nåmligen ser sig vara fattig och ringa behofver

icke allenast icke kånna detta såsom en borda, en sorg eller låta sig

nedslås deraf, utan fastmer ega sin trost och sin glådje deri, att du,

herre, till vånner och tjenare utvalt de fattige, de odmjuke, de af verl-

den foraktade. Bevis hårpå åro sjelfve dine apostlar som du har satt

till furstar ofver hela jorden. De vandrade hår i verlden utan att klaga,

odmjuke och enfaldige, utan arghet och svek, så att de till och med
frojdade sig att lida smålek for ditt namns skull och med stor glådje

omfattade sådant som forfårar verlden. Ingenting bor alltså gora den

som ålskar dig och erkånner dina vålgerningar så glad som vissheten

derom, att på honom fullbordas din vilja, din eviga skickelses goda

behag. I denna visshet bor han finna en sådan tillfredsstållelse och en

sådan trost, att han lika gerna vill vara den minste, som en annan den

ypperste, att han år lika nojd med den nedersta som med den ofversta

platsen, lika gerna ser sig foraktad, forskjuten, utan namn och rykte i

verlden, som årad och upphojd ofver andre. Ty din vilja och kårleken

till din åra bor hos honom intaga forstå rummet samt trosta och behaga

honom mer ån allt godt som år honom forlånadt eller någonsin kan

honom forlånas.



tTjugutrebje Iftapitlet

Om fyra ting som befordra hjertats frid.

iin son ! Tagr vill nu visa dig- vågen till frid och sann frihet."

Gor det, herre, ty det år mig ljufligt att hora.

" Beflita dig, min son, att hellre gora en annans vilja

an din egen.

Vålj alltid det mindreframfor det storre.

Salt dig alitid nederst och sok att vara alle underdanig.

Bed och åstunda alltid, att Guds vilja i dig måttefidlbordas.

Se, den så gor, vandrar framåt mot fridens och rolighetens land."

Herre, detta ditt tal år kort men innefattar stor fullkomlighet.

Orden åro få, men innehållet stort och vålsignelserikt. Kunde jag blott

troget bevara det, så skulle inga bekymmer så lått uppstiga i mig. Ty

så ofta jag kånner mig illa tillfreds och nedståmd i mitt sinne, finner

jag mig hafva afvikit från denna låra. Men du, som allt formår och

stadse med vålbehag ser sjålens forkofran, gif mig ånnu rikare nåd, att

jag må kunna hålla dina bud och fullborda min helgelse.

Bon

mot onda tankar.

Herre, min Gud, vik icke bort ifrån mig (Ps. 71: 12). O min Gud

se till mig och hjelp mig, ty onda tankar hafva uppstått i mig och stor

båfvan har gripit min sjal. Huru skall jag oskadad kunna gå igenom

allt detta? Huru ofvervinna det?
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"Jag," sager herren, "vill gå framfor dig och jag vill nedslå de store

och hogfårdige på jorden. Jag vill oppna ditt fångelses portar och

uppenbara forborgade hemligheter" (Es. 45 : 2—3).

Herre, gor såsom du nu sager, och alla onda tankar skola vika for

ditt ansigte. Mitt hopp och min enda trost år att fly till dig i all min

nod, fortrosta på dig, ur mitt hjertas innersta åkalla dig och tåligt bida

din hjelp.

Bon

om en sann upplysning.

Forhårliga mig, gode frålsare, med det eviga ljusets klarhet och for-

skingra mitt hjertas morker. Sått en grans for mina vidt utsvåfvande

tankar och håmma de frestelser som våldsamt ansåtta mig. Bistå mig

med din kraftiga hånd och besegra vilddjuren, jag menar de onda begå-

ren, på det frid må herska och ditt lof fullkomligt ljuda i din helgedom,

det år i ett rent samvete. Naps vådret och stormarne ; såg till hafvet:

var stilla; sås*- till nordanvinden : blås icke ; och det skall varda stilla

lugnt.

Sand ut ditt ljus och din sanning att lysa ofver jorden (Ps. 43: 3);

den 6de och tomma jorden år jag, till dess du upplyser mig. Utgjut din

nåd som regn från hojden och svalka mitt hjerta med himmelsk dagg

;

låt andaktens kållor floda att uppfriska jordens anlete, på det hon må
båra god och hårlig skord. Uppråtta min sjal som tryckes af syndernas

borda och våck min åstundan efter det himmelska. Når jag så smakat

sotman af en hogre lycksalighet, skall jag snart ledas att tånka på det

jorden tillhor,

Fatta omkring mig och slit mig los från all den forgångliga frojd

som de skapade tingen kunna gifva, ty de formå icke alls stilla mitt

begår och forlåna mig en varaktig trost. Fast mig vid dig med kårle-

kens oupplosliga band, ty du allena år nog for dem som ålska dig och

utan dig år allt intet.



ftjugufjerbe IRapitlet

Att man bor undvika att forvetet ransaka och doma
om andres lefverne.

%#

!in son, tag dig till vara for forvetenhet och gor dig icke

besvar med hvad dig icke tillkommer. Hvad har du att

skaffa med det eller det? Folj du mig (Joh. Ev. 21: 22); ty

hvad angår dig, om den hår år det eller det, och den der

handlar och talar så eller så. Du behofver icke svara for

andre, utan for dig sjelf skall du gora råkenskap ; och

hvarfor då blanda sig i andres angelågenheter ?

Se, jag kånner alle, och allt som sker under solen ser jag, och jag vet,

huru det forhaller sig med hvar och en, hvad han tanker, hvad han vill

och efter hvilket mål han stråfvar. Lågg for den skull allt i mina hånder,

men hall dig sjelf stilla och låt de orolige gora sig sjelfve och andre så

mycken oro dem lyster. Hvad de gjort och sagt skola de en gang svara

for, ty mig kan ingen bedraga.

Efterstråfva icke glansen af ett stort namn och icke heller fortro-

lighet och vånskap med mange, ty sådant gor ditt sinne forstrodt och

ditt hjerta oroligt. Jag vill gerna tala med dig och uppenbara dig det

forborgade, blott du troget vill afvakta min ankomst och upplåta mig

ditt hjertas dorr. Var forsigtig, vaksam, i bonen bestandig (1 Petr. 4: 7),

och odmjuk i allting.

^(5 "e>
v
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^Tjugufemte IRapttlet

Hvaruti hjertats fasta frid och en sann forkofran består.

Kn son ! Jag sade till mine lårjungar : Friden låter jag

eder; minfrid gifverjag eder ; icke gifverjag eder såsom

verlden gifver (Joh. Ev. 14: 27). Frid åstunda alle, men

hvad som hor till en sann frid, derom bekymra sig icke

alle. Min frid år med dem, som åro af hjertat odmjuke

och saktmodige (Matt. 11: 29). Du skall bevara den

under stort tålamod. Om du lyssnar till mig och foljer mina bud, skall

du få njuta mycken frid.

Hvad skall jag då gora ?

" Var alitid uppmårksam på dig sjelf, hvad du gor och hvad du

sager ; all din stråfvan gange derpå ut att vara mig allena till behag och

åstunda intet utom mig. Dessutom — ofver andres ord och gerningar
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må du icke doma och icke blanda dig i saker, med hvilka du intet har

att bestålla. Gor du så, skall ditt lugn sålian Storas.

Men att aldrig erfara något bekymmer eller någon besvårlighet till

kropp eller sjal, det forunnas oss icke i det nårvarande lifvet ; det hor

till den eviga saligheten. Mena dig derfor icke hafva funnit den sanna

friden, når ingen sorg tynger dig, och tro icke, att allt år vål beståldt,

blott du icke har någon vedersakare, eller att du år fullkomligt lycklig,

når allt går efter din vilja. Inbilla dig heller icke, att du år något stort

eller hogre ån andre af Gud ålskade, derfor att din andakt år varm och

du dervid erfar ljufliga kånslor, ty på sådant år det icke man kånner

dem som nitålska om dygden, och icke heller består menniskans forkof-

ran och fullkomlighet deruti."

Hvaruti består då fullkomligheten ?

"Jo deruti, att du af allt hjerta ofverlemnar dig åt den gudomliga

viljan, att du icke soker ditt eget, hvarken i stort eller smått, hvarken for

tiden eller for evigheten, utan år jemn och lugn till mods i ljuft och ledt,

tackar Gud for allt och mater allt med samma matt. Har du blifvit så

stark och fast i ditt hopp, att, om ock den inre trosten viker undan, du

likvål bereder dig att lida ånnu mer och icke gor dig sjelf råttfårdig, lik-

som du icke vore vård att lida så mycket, utan ger mig rått i allt hvad jag

gor och prisar mitt heliga namn — då vandrar du på fridens sanna och

råtta våg och kan hysa det orubbliga hoppet att en gang med glådje få

skåda mitt ansigte. Har du alltså kommit derhån att helt och hållet

kunna forsaka dig sjelf, så var viss om, att du, så mycket som det år dig

mojligt under detta fråmlingskapet, skall njuta friden i dess fullhet."



XTjuguajette IRapitlet

Om ett frigjordt sinnes hoghet, som mer
vinnes genom odmjukt bedjande an

genom mycket låsande.

&

l^erre, detta år en fullkommen mans verk
:

att icke låta sitt sinne fortrottas i dess

stråfvan efter det himmelska och att

under många bekymmer lefva, som om
inga bekymmer funnes, icke af ljumhet

och ledsnad vid allt utan af hjertats fria beslut, ett

hjerta som icke med sin kårlek hånger fast vid de

skapade tingen.

Mildaste herre Gud, jag beder dig: bevara mig

for detta lefvernets omsorg, att jag icke varder allt

for mycket invecklad deri ; låt icke kroppens behof

blifva så många, att jag varder fangen i vållust ; låt

icke det som fortynger sjålen blifva så måktigt, att

jag, krossad af besvårligheter, faller i misstrostan.

Jag sager icke : bevara mig for de ting allenast,

hvilka den verldsliga fåfångan ifrigt efterstråfvar,

utan for det elånde, som i kraft af en for alle dod-

lige gemensam forbannelse såsom ett straff hvilar

ofver din fattige tjenares sjal och hindrar honom,

att, så ofta han skulle vilja, njuta andens frihet.

O min Gud, du min outsågliga ljuflighet, for-

vandla till bitterhet all kottslig frojd, som drager

mig från kårleken till det eviga och med utsigten af
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timlig lycka och njutning lockar mig till synd. Låt, o min Gud, icke

kott och blod ofvervinna mig, verldens korta hårlighet icke bedraga mig,

satans arga list icke bringa mig på fall. Gif mig styrka att stå emot,

tålamod att lida, ståndaktighet att uthårda. Gif mig i stallet for verldens

alla nojen din åndes ljufliga smorjelse och i stallet for den kottsliga kår-

leken ingjut hos mig kårlek till ditt namn.

Se, mat och dryck och klåder och annat, som hor till detta lifvets

uppehålle och nodtorft, åro till hinder for den i fromhet brinnande

anden. Gif mig nåd att bruka sådana ting med måtta och icke inveck-

las i for stort begår efter dem. Att kasta från sig allt går icke an, ty

naturen maste underhållas. Men att fara efter det som år ofverflodigt

och egentligen blott tjenar till forlustelse, det forbjuder helighetens lag;

ty gjorde man icke så, skulle icke kottet såtta sig upp emot anden. I

allt detta lede mig din hånd, herre, och låre du mig att hårutinnan icke

verka mer an tillborligt år.



ftjugusjunbe Ikapitlei*

Att egenkårleken mer an allt annat haller oss tillbaka

från det hogsta goda.

-æ-

\'m son, du maste gifva allt for allt, och "intet" vare ditt

eget. Vet, att din sjelfkårlek skadar dig mer an något

annat i yerlden. Allt efter som din kårlek och ditt tycke

for en sak år, faster sig denna mer eller mindre fast

vid dig. Ar din kårlek ren, enfaldig och råttskaffens, så

skall ingenting taga dig fangen. Åstunda icke hvad du

icke får ega och undvik sådant som år dig till hinder och kan berofva

dig hjertats frihet. Det år forunderligt, att du icke af hela ditt hjerta

ofverlemnar dig åt mig med allt hvad du onskar och allt hvad du eger.

Hvi fortåres du af onyttiga sorger? Hvi trottar du dig med ofver-

flodiga bekymmer? Lemna dig åt mitt goda behag, att ingen skada

må drabba dig. Men soker du ån ett, ån ett annat och vill du vara ån

hår, ån der, allt efter som ditt begår efter det som år angenåmt och din

egen vilja drifver dig, så får du aldrig ro och blir aldrig fri från bekym-

mer, ty någon brist vidlåder allting och intet stalle finnes, der icke någon-

ting går dig emot.

Det gagnar dig således icke att få allt hvad du åstundar eller vill

ega i rågadt matt, utan fastmer det som du ringaktar och det du må-

hånda afskyr att tånka på. Och hårmed skall du forstå icke allenast

gods och penningar utan ock timlig åra och menniskors pris, hvilket

allt forgås med verlden. Ett heligt rum hjelper oss foga, om anden

icke år brinnande. Och icke varar lange den frid som sokes utvertes,

den frid som saknar en fast inre grundvai ; d. v. s. om du icke blifver
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i mig, så kan du val foråndras men icke forbåttras. Ty når tillfållet

erbjuder sig och du omfattar det, moter dig åter igen och till och med

i en farligare gestalt det som du undflytt."

$dn

om ett rent hjerta och om himmelsk vishet.

Styrk mig, o Gud, genom din åndes nåd, att jag måtte varda stark

till den invertes menniskan (Efes. 3: 16). Frigor mitt hjerta från all

onyttig omsorg och ångslan, så att jag icke drages bort af mångahanda

begår efter jordiska ting, de vara små eller stora, utan anser allt sådant,

likasom mig sjelf, for något forgångligt. Ty intet varaktigt finnes under

solen, utan der år allt idel fåfånglighet och anden lider nod. O huru vis,

den detta betånker.

Gif mig, o herre, den himmelska visheten, som lår mig att ofver

all ting soka och finna dig, ofver all ting fatta och ålska dig och kånna

allt annat, sådant det verkligen år efter din vishets ordning. Gif mig

forstånd att gå smickrare ur vågen och tålamod att fordraga dem, som

motsåga mig, ty det år stor vishet att icke fåsta sig vid hvarje lost ord

och icke låna sitt ora åt elåndigt smicker. Blott då går man såkert fram

på den våg man borjat vandra.



^juøuåttonbe IRapitlet

Mot onda tungor.

armas icke, min son, om rågon tan-

ker illa om dig och sager sådant,

du icke vill hora. Du skall sjelf

tånka ånnu såmre om dig och tro,

att det finnes ingen som år sva-

gare ån du. Lefver du ett inre

lif, så skall du lågga foga vigt på flygtiga ord.

Det år icke ringa klokhet att tiga i ond tid, att då

i sitt inre vånda sig till mig och icke låta oroa sig

af menniskors domar.

Din frid beror icke af menniskors tal; ty de

må utlågga din sak val eller illa, du blir deraf icke

någon annan menniska. Hvar år den råtta fri-

den? Hvar år den sanna åran ? Manne icke i

mig? Och en hvar, som hvarken soker att

behaga menniskor eller rådes att misshaga

dem, han skall njuta mycken frid. Af otill-

borlig kårlek och otidig fruktan fodes ett

oroligt hjerta och ett forstrodt sinne.
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ftjugunionbe Ikapitlet

Huru man i bedrofvelsens stund skall åkalla och prisa Gud.

itt namn, o herre, vare prisadt i evighet, att du låtit denna

bedrofvelse och anfåktning komma ofver mig. Jagkanicke

undkomma den och jag har intet annat råd an att fly till dig,

att du må hjelpa mig och vånda allt till en god utgång. Herre,

nu år jag stadd i bekymmer och har ingen ro i mitt hjerta utan plågas

svårligen af det nårvarande lidandet. Och hvad skall jag då bedja, kåre

fader? Jag år nedtryckt af ångest! Hjelp mig utur denna stunden.

Men just for den skull kom den ofver mig, att du skulle varda for-

hårligad, når jag efter min fornedring genom dig varder upphqjd (Joh.

Ev. 12: .27— 28). Jag lågger i din vilja, o herre, att frigora mig. Ty

hvad kan jag, arme, gora och hvart skall jag gå utan dig? Gif mig

tålamod, herre, åfven denna gangen. Hjelp mig, min Gud, och jag skall

icke frukta någfontine, huru svart det ån kan vara.O o 7

Och hvad skall jag mera saga ? Herre ske din vilja ! (Matt. 26 :

42). Jag har vål fortjent att blifva anfåktad och betungad; derfor maste

jag hålla ut— gifve Gud, att det skedde med tålamod— till dess ovådret

lågger sig och det varder båttre med mig. Men din hånd, allsmåktige,

år måktig nog att taga mig utur åfven denna frestelse och mildra dess

våldsamhet, så att jag icke helt och hållet dukar under. Så har du

tillforene ofta handlat med mig efter din barmhertighet. Och ju svå-

rare for mig, desto låttare for dig år denna forvandling med din stark-

hets hogra hånd (Ps. yy : 11).
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XTretttonbe IRapitlet

Huru man skall bedja Gud om hjelp och icke misstrosta om
nådens återfående.

fin son ! Jag år herren, som ger dig styrka på bedrofvel-

sens dag (Nah. i: 7). Kom till mig, når dig illa går.

Det som mest af allt berofvar dig den himmelska tro-

sten år din troghet till att bedja. Ty innan du kommer

dig for att med allvar åkalla mig, soker du på många-

handa sått trost annorstådes och frojdar dig i de ting som utvertes åro.

Deraf kommer det, att allt båtar dig foga, till dess du marker, att jag
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år den som forlossar alle som hoppas på mig och att utan mig finnes

ingen kraftig hjelp, intet gagneligt råd, intet varaktigt låkemedel.

Vålan då, stårk dig i min barmhertighets ljus, når du efter stormen

åter borjar komma till dig sjelf ; ty jag år når dig, sager herren, for att

gora allt godt igen — ja ånnu mer, for att rikligen och i rågadt matt

ersåtta dig allt.

Eller finnes vål något som år svart for mig ? (Jer. 32: 27). Eller

skulle, jag vara en, den der lofvar och icke haller? (4 Mos. 23: 19).

Hvar år din tro ? Var fast och ståndaktig, var tålig och stark. Trosten

skall komma i sinom tid. Bida, bida, jag vill komma och hela dig. Det

år en frestelse som oroar dig och en onyttig fruktan som forskråcker dig.

Hvad medfor vål oron for kommande ting annat ån den ena sorgen efter

den andra ? Det år nog, att hvarje dag hafver sin egen plåga (Matt.

6: 34). Det år ju fåfångt och till intet nyttigt att sorja eller glådjas ofver

något kommande som kanske aldrig- skall intråffa.

Menniskan år visserligen af naturen benågen att låta sig intagas

af sådana inbillningar, men det år likvål ett bevis på ringa sjålsstyrka,

att man så lått låter bedraga sig af fiendens ingifvelser. Ty han frågar

foga efter, om han talar sanning eller logn, blott han kan bedraga

menniskor, om han anvånder kårlek till det nårvarande eller fruktan for

det tillkommande, blott han kan bringa henne på fall. Derfor må ditt

hjerta icke låta bedraga sig, icke heller rådas (Joh. Ev. 14: 27); for-

trosta på mig och lita på min barmhertighet. Når du menar dig vara

langt från mig, så år jag ofta så mycket nårmare. Når du tror allt

forloradt, ligger ofta en så mycket hårligare Ion tillreds åt dig. Allt

år icke forloradt, derfor att en sak går dig emot emot. Dom icke efter

stundens kånsla och lågg icke motgången, hvarifrån den ån må komma,

så tungt på hjertat, som om allt hopp vore ute.

Anse dig icke helt och hållet ofvergifven, om jag också till en tid

skickar dig någon sorg eller undandrager dig den trost du gerna vill

ega, ty så maste man ingå i Guds rike (Ap. G. 14: 22). Och det år

utan tvifvel dig och ofrige mine tjenare vida nyttigare att ofvas genom

motgången ån att få allt hvad I viljen. Jag kånner de hemliga råd-
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sluten. Jag vet att det fråmjar din salighet, att du stundom saknar de

ljufliga fornimmelserna, på det du icke må forhåfva dig af lyckan och

tro dig vara hvad du icke år. Hvad jag har gifvit, det kan jag ock taga

igen och åter gifva, når mig for godt synes.

Når jag gifvit något, så år det mitt, och når jag tager igen det, så

tager jag icke det som år ditt, ty min år all god och fullkomlig gåfva

(Jak. i: 17). Derfor må du icke misstrosta eller fålla modet, om jag

skickar dig någon sorg eller något betungande, det må vara hvad som

helst. Jag kan snart uppråtta dig igen och forvandla bedrofvelsen till

glådje. Men råttfårdig år jag dock och tillbedjansvård for allt hvad

jag gor.

Når du då noga ofvervåger allt och ser allt i sin sanning, så skall

du finna, att du aldrig borde misstrosta eller sorja ofver någon mot-

gång, utan snarare vara nojd och tacksam, ja, råkna det som idel anled-

ning till glådje, att jag slår dig med bedrofvelse och icke skonar dig

(Job 6: 10). Såsom fadren hafver ålskat mig, så dlskar jag ock eder

(Joh. Ev. 15: 9), sade jag till mine lårjungar, desse, som jag sanner-

ligen icke utsånde till denna verldens frojder utan till svåra strider, icke

till ara utan till smålek, icke till låttja utan till arbete, icke till salighet

utan till att i tålamod båra mycken frukt (Luk. 8:15). Så gom då, min

son, gom dessa ord.



^retttoforsta IftapttleL

Huru man skall forsaka det skapade for att finna skaparen.

^^^^^7<^

,erre, jag ser val, att jag behofver an storre nåd, om jag

skall komma derhån, att ingen och intet hår i verlden kan

vara mig till hinders. Ty så lange någonting haller mig

tillbaka, kan jag icke fritt fly till dig. En sådan frihet

onskade den som sade :
" O, hade jag vingar såsom duf-

vor, att jag kunde flyga och någonstådes finna hvila !

"

(Ps. 55 : 7). Hvad år lugnare ån ett enfaldigt oga. Och hvem år friare,

ån den som intet åstundar hår på jorden? Derfor maste man lyfta sig

uppåt ofver allt som jorden tillhor, ofvergifva sig sjelf helt och hållet och

i andens hånryckning stå der och se, huru du, all tings skapare, icke har

din like i verlden. Och år icke en menniska frigjord från alla de ska-

pade tingen, så kan hon icke fritt rikta sin hog åt det gudomliga. Och

derfor finnas så få, som åro måktige den himmelska åskådningen, eme-

dan få forstå att till fullo slita sig lose från det forgångliga och krea-

turliga.

Hårtill fordras en stor nåd, som lyfter sjålen och liksom rycker

henne upp ofver sig sjelf. Och så lange menniskan icke år upplyftad

i anden och losgjord från allt jordiskt och innerligt forenad med Gud,

så lange år allt hvad hon vet och. allt hvad hon eger af foga varde. Den

som skattar något hogt utom det ena, omåtliga och eviga goda, skall

alitid vara liten och obetydlig. Och allt som icke år Gud år ett intet

och bor hållas for intet. — Det år nåmligen en stor skilnad melian en

upplyst och from menniskas vishet och en lård och studerad prelats

172



SWE.





173

vetande. Mycket ådlare år den kunskap, som forlånas oss ofvanefter

genom gudomlig ingifvelse, an den som genom mensklig forskning

modosamt forvårfvas.

Mange finnas val, som gerna skulle vilja lefva i åskådningen af det

himmelska, men hvad dertill fordras beflita de sig icke att ofva. Ett stort

hinder år, att man stannar vid bokstafven och de yttre tecknen,. men

foga bekymrar sig om kottets fullkomliga dodande. Jag vet icke, hvaraf

det kommer sig, af hvilken ånde vi drifvas, och hvad vi, som skola kallas

andlige, egentligen forehafva, att vi nedlågga så stor moda och hysa ån

storre bekymmer for forgångliga och ringa ting, men sålian med full-

komligt samlade sinnen tånka på vart inre.

Ja tyvårr, det år verkligen så, att sedan vi blott helt litet hunnit

samla oss, stortå vi oss strax i det yttre och våga icke våra gerningar

med strång profning. Vi lågga icke mårke till, i hvilken riktning våra

bojeiser gå, och vi begråta icke, att vi åro allt igenom orene. Det

heter ju, att "allt kott hade forderfvat sin våg på jorden" (i Mos. 6: 12),

och derpå foljde syndafloden. Enår for den skull våra inre bojeiser

åro så forderfvade, så maste ovilkorligen den derur hårflytande handlin-

gen, som år ett vittnesbord om bristande inre lifskraft, vara forderfvad.

Ty endast af ett rent hjerta kommer ett råttfårdigt lefvernes frukt.

Hvad stort någon har utråttat, derefter frågas mycket, men hu ru

stor dygd han egde, som detta gjorde, derpå lågger man mindre vigt.

Om någon år rik, s'kon, forstår att skicka sig, år en god skriftstållare,

en utmårkt sångare, en duglig arbetare, sådant år man angelågen att

veta ; men huru det år med andens fattigdom, tålamodet, 6dmjukheten
)

fromheten, med ett ord, huru det står till med den inre menniskan —
derom tiga de fleste. Den naturliga menniskan ser på det yttre, den af

nåden pånyttfodda vånder sig till det inre. Den forrå misstager sig ofta;

den senare hoppas på Gud, att hon icke må varda bedragen.



XCrettioanbta IRapitlet

Huru man skall forsaka sig sjelf och

afsåga sig alla sinliga lustar.

lin son, du kan icke ernå en fullkom-

lig frihet, med mindre du helt och

hållet forsakar dig sjelf. Ty fangne

åro alle som soka sitt eget och

ålska sig sjelfve, alle penninge-

galne, kunskapssjuke och låttfårdige, alle som

oupphorligt soka det som smeker kottet, icke det

Kristus tillhor, utan ståndigt hafva sin diktan och

traktan efter sådant som icke skall ega bestand.

Ty allt som icke år af Gud maste forgås. Gom
detta korta och allt omfattande ord : Forlora allt

och du skall vinna allt; låt begåreisen fara och du

skall finna friden! Ofvervåg detta i ditt hjerta,

och når du fullbordat det, skall du rått forstå det.

Herre ! Detta år icke en dags verk eller

någfon barnlek. Fastmer innesluta dessa få ord

en from menniskas hela fullkomlighet.

"Min son, du får icke låta afskråcka dig eller

genast blifva ångslig, når du hor talas om full-

komlighetens våg, utan i stallet kånna dig upp-

fordrad till det som år hogt och åtminstone sucka

af långtan derefter. Ack, att det vore så ståldt
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med dig och att du hade kommit derhån, att du icke mer ålskade dig sjelf,

utan aktade allenast på min vilja och min faders, som jag kungjort dig.

Då vore du mig ganska tåck och hela ditt lif skulle framflyta i glådje

och frid. Du har ånnu mycket att ofvergifva, och om du icke for min

skull vill underkasta dig det, så kan du icke få hvad du åstundar. 'Jag

råder dig att du koper af mig guld, det af eld genomluttradt år, på det

du må rik varda' (Upp. B. 3 : 18), det vill saga himmelsk vishet, som

trampar allt detta lågre under fotterna. Sått tillbaka all jordisk vishet,

allt som kan behaga menniskor och vara smickrande for dig sjelf.

jag har sagt dig : du bor kopa det som år ringa mot det som år

hogt och dyrbart efter menniskors sått att se det. Ty helt obetydlig,

liten och nåstan lemnad åt glomskan år den sanna, himmelska visheten,

som icke tanker hogt om sig sjelf och icke soker sitt forhårligande hår

på jorden ; hvars pris mangen forkunnar med låpparne, ehuru han afvi-

ker från henne i lefvernet. Hon år dock en kostelig, for mangen for-

borgad perla."



XTretttotrebje Ikapitlet

Om hjertats ostadighet och att man skall hafva sitt hogsta

mål i Gud.

in son ! Sått icke fortroende till den bojelse, som nu år

rådande hos dig, men snart skall forvandlas till en

annan. Ty så lange du lefver, år du åfven mot din vilja

forånderligheten underkastad, så att du ån år glad ån

sorgsen, ån lugn ån orolig, ån varm ån kali, ån flitig ån

forsumlig, ån alivarlig ån låttsinnig. Men upphojd

ofver sådana vexlingar står den vise och af Guds ånde

rått lårde, som icke faster något afseende på sina kånslor och icke foljer

dit ostadighetens vind blaser, utan blott bekymrar sig om, att hans

hjertas begår år rigtadt mot det råtta och basta målet. Ty så kan han

forblifva en och densamme och stå orubblig, når hans oga oaflåtligt och

i sann enfald under alla skiften år rigtadt mot mig.

Ju renare afsigtens oga år, med desto fastare steg vandrar man

under alla stormar. Men hos mange omtocknas dock det rena ogat,

då de plotsligt få se något som tilltalar sinnena; och sålian varder någon

enda befunnen alldeles fri från sjelfviskhetens besmittelse. Så kommo

judarne fordom till Betanien, till Marta och Maria, icke allenast for Jesu

skull utan ock for att se Lazarus (Joh. Ev. 12 : 9). Afsigtens oga maste

for den skull renas, att det må varda enfaldigt och hållas rigtadt ofver

allt, som ståller sig emellan, mot mig allena.
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aretttofjerbe Ifcapitlet.

Att den som ålskar Gud har ofver allt och i allt sin

ljuflighet i honom.

' e, Gud år min och mitt allt ! Hvad vill jag mer, och hvad kan

jag båttre onska? O ljufva, saliga ord ; men ett ord for dem

allena som ålska Ordet, icke verlden eller de ting som i verl-

den åro (i Joh. 2 : 15). Gud min och mitt allt! For den

som forstår det, behofver man icke saga mer, men att ofta

upprepa det år en ljuflighet for den som ålskar herren. Ty då du, herre,

år når, år allt godt, men år du borta, år allt bedrofvelse. Du gor hjertat

lugnt och gifver stor frid och jublande glådje. Du gor, att man tanker

godt om allt och i allt prisar dig. Utan dig kan ingenting i långden

glådja en. Skall något vara ljuft och angenåmt, så maste det helgas af

din nåd och kryddas af din vishet.

Den som har sin frojd i dig, hvad finnes vål som icke kan frojda

honom ? Men den som icke har sin frojd i dig, hvad kan vål bereda

honom någon glådje? Infor din vishet hopkrympa denna verldens vise

till ett intet, så ock de som lefva i kottet, ty hos de forre råder myc-

ken fåfånga, hos de senare doden. Men de åter som forsaka verlden,

doda kottet och folja dig, åro att akta såsom verkligt vise, emedan

de blifvit forde från fåfångligheten till sanningen, från kottet till anden.

Deras frojd år Gud, och allt godt som finnes i skapelsen vånda de till

skaparens åra. Dock år det skilnad, ja en våsentlig skilnad emellan att

frojda sig åt skaparen och skapelsen, evigheten och tiden, det oskapade

ljuset och det upptånda ljuset.
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O eviga ljus, du som ofvergår allt skapadt ljus, bryt fram med en

stråle från hojden och trang ned till mitt hjertas innersta. Rena, frojda,

forklara och lifva min ånde med alla dess krafter, att han i jublande

bånryckning må sluta sig till dig. Ack, når kommer denna saliga, efter-

långtade stund, då du måttar mig med din nårvaro och blir mitt allt i

alla (i Kor. 15: 28). Så lange ej detta forunnas mig, år min glådje

icke fullkommen. Ånnu lefver tyvårr i mig den gamla menniskan ; hon

år ånnu icke alltigenom korsfåst, ånnu icke fullkomligt dodad. Hon har

ånnu kraftig begårelse mot anden (Gal. 5 : 17), uppvåcker inre strider

och lemnar icke sjålens rike i fred.

Men du som nåpser hafvet och stillar dess upprorda vågor (Ps. 89

:

10), statt upp och hjelp mig! "Forstro de folk, som gerna orliga

"

(Ps. 68: 36); krossa dem med din kraft! Låt din ara varda uppenbar

och din hogra hånd forhårligad ! Ty jag har intet hopp och ingen till-

flykt utom till dig, herre, min Gud.



ZvcttioUmtc Ikapitlet

Att man i detta lifvet aldrig år såker for frestelser.

in son, du kan aldrig vara såker i detta

lifvet titan behofver stadse andens vapen,

så lange du lefver. Du har fiender rundt

omkring dig och från hoger och venster

blir du anfallen. Om du derfor icke stadse brukar

tålamodets skold, skall du icke lange forblifva

osårad. Och om du dertill icke har ditt hjerta sta-

digt fåstadt vid mig med ett rent uppsåt att lida allt

for min skull, så skall du icke kunna uthårda denna

stridens hetta eller vinna lifvets krona. Så maste

du då manligen slå dig igenom och med kraftig arm

visa fienden tillbaka. Ty den der vinner, han skall

få åta af det fordolda manna (Upp. B. 2 : 17) men

den slagne lemnas i stort elånde.
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Soker du hvila i detta lifvet, huru skall du då komma fram till den

eviga hvilan ? Tank icke på mycken hvila, utan på att vara tålig. Sok

icke den sanna friden på jorden utan i himmelen, icke hos menniskor

och andra skapade varelser utan i Gud allena. Af kårlek till herren bor

du gerna underkasta dig allt, såsom modor och lidanden, frestelser och

anfåktningar, ångslan, nod, sjukdomar, oforråtter, motsågelser, fortal,

forodmjukelser, smådelser, bestraffningar och forakt. Sådant bidrager

till dygd, profvar en Kristi stridsman och bereder honom den himmelska

segerlonen. Jag skall gifva honom en evig ersåttning for en kort moda

och en ovansklig ara for en ofvergående smålek.

Menar du kanske, att du alitid, så snart du ville det, borde få andlig

hugsvalelse. Mine helige hade det icke, utan genomgingo de många

besvårlicrheter, månorfaldi£a frestelser och stor åno-est. Men de hollo

tåligt ut under allt och trostade mer på Gud an på sig sjelfve, val

vetande, " att denna tidens vedermoda icke år lika mot den hårlighet

som uppenbaras skall" (Rom. 8: 18). Vill du då genast få det, som

andre efter många tårar och stort arbete med nod kunna vinna? Bida

herren, verka såsom en man, var stark och oforfårad, vik icke tillbaka

utan våga ståndaktigt kropp och sjal for Guds ara. Jag skall rikligen

vedergålla dig och jag skall vara med dig i all din nod.



^vettiosjette kapitlet.

Mot menniskors fåfånga domar.

lin son, hall ditt hjerta fast vid herren och frukta icke men-

niskors dom, når ditt samvete sager dig, att du handlat

fromt och rått. Det år godt och saligt att under sådant

forhållande lida, hvilket icke bor kånnas tungt for ett

odmjukt hjerta som mer trostar på Gud ån på sig sjelft.

Mange tala mycket och derfor bor man icke såtta stort

fortroende till dem. Men att gora alla till nojes år heller icke mojligt.

Och ehuru Paulus beflitade sig att vara hvar mans tjenare. och verkligen
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var allom allt (i Kor. 9: 19, 22), sager han dock : "mig år det en

ganska ringa ting, att jag varder domd af eder eller af mensklig dag"

(1 Kor. 4: 3).

Han arbetade nog for andres uppbyggelse och frålsning, så mycket

till honom stod och han formådde, men att blifva domd och foraktad

af andre, det kunde han icke hindra. Derfor anfortrodde han allt åt

Gud, som vet allt, och forsvarade sig med tålamod och odmjukhet mot

dem som talade illa om honom, tånkte vrangt och lognaktigt och funno

ett nqje i att utsprida onda rykten om honom. Dock svarade han stun-

dom, på det han icke genom sin tystnad skulle fdrarga de svage.

Hvem år då du, som fruktar en dodlig menniska? Hon år i dag

till och i morgon finnes hon icke mer. Frukta Gud, och du behofver

icke rådas for menniskor. Hvad kunna de gora dig med ord eller

smådelser ? De skada snarare sig sjelfva ån dig, och hvilka de ån må
vara, Guds dom kunna de icke undkomma. Haf Gud for ogonen och

strid icke med klagande ord. Om du ock for ogonblicket tycker dig

ligga under och lida en smålek som du icke fortjent, så forifra dig icke

derfor och minska icke genom otålighet din segerlon, utan se upp till

mig i himmelen, jag som år måktig att frålsa dig från all skymf och

oforrått och att vedergålla hvar och en efter hans gerningar (Rom. 2 : 6).



tErettiosjunbe Ikapitlet

Huru man helt och hållet skall forsaka sig sjelf for att vinna

hjertats frihet.

orsaka dig sjelf och du skall finna mig. Var icke egen-

villig och egennyttig och du skall alitid gora en vinst.

Ty så snart du så att saga lemnar bort dig sjelf och

icke tager dig tillbaka, skall du strax begåfvas med

hogre nåd."

Herre, huru ofta skall jag forsaka mig och hvaruti

skall jag forsaka mig ?

" Alitid och i hvarje stund ; i det lilla som i det stora. jag gor intet

undantag, utan på allt vill jag finna dig utblottad. Huru skulle du

annars kunna vara min och jag din, om du icke afsåger dig all egen-

vilja både med afseende på dina yttre och inre angelågenheter. Ju forr

detta sker, desto båttre skall du befinna dig, och ju fullkomligare och

mer oskrymtadt du gor det, desto mer skall du behaga mig och desto

storre blifver din Ion.
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Någre forsaka sig val, men med ett eller annat forbehåll. De lemna

sig icke helt och hållet åt Gud och derfor vilja de se sig sjelfve till

godo. Andre frambåra val i borjan allt, men sedermera, når frestelse

påkommer, återvånda de till sitt eget och kunna for den skull icke gora

några framsteg i det goda. Desse komma icke till den sanna frihet, som

ett rent hjerta ernår, eller till min umgångelses ljufva nåd, så framt icke

ett fullkomligt ofverlemnande, hvarvid de dagligen frambåra sig sjelfve

till ett offer, kommer till stand. Derforutan kan någon salig forening

med herren icke ega rum.

Jag har ofta sagt dig och sager dig ån en gang : ofvergif dig sjelf

forsaka dig sjelf, så får du njuta mycken inre frid. Gif allt for allt, gor

intet undantag, begår intet tillbaka, hall dig fast vid mig utan tvekan —
och jag skall blifva din. Du skall varda fri till hjertat och morkret skall

icke ofvervåldiga dig. Stråfva hårefter, bed hårom och forsok allt hvad

du formår att utblotta dig på allt eget och såsom sådan folja Jesus, som

for din skull vardt utblottad på allt. Sok att do från dig sjelf och lefva

for mig evinnerligen. Då skola alla fåfånga inbillningar, falska bekym-

mer och onodiga omsorger fara. Då skall ock den der omåttliga fruktan

vika och den otillborliga kårleken do bort."



XCretttoåttonbe IRapitlet

Huru man skall blifva herre ofver yttre forhållanden och att

man i faror skall taga sin tillflykt till Gud.

"^^Vl?.v:

Jv».

fin son, du bor flitigt vinnlågga dig om att allestådes och i allt

hvad du foretager vara fri till din inre menniska och dig sjelf

måktig, så att alla ting åro under dig och du icke under dem.

Du bor yara en herre och måstare ofver dina gerningar, icke

deras slaf eller deras medtjenare, utan fastmer en frigifven och en rått

Israelit som eger del i Guds barns arflott och frihet, en sådan som desse,

som åro upphojde ofver det nårvarande och se efter det tillkommande,

med venstra ogat skåda det forgångliga och med det hogra det himmel-

ska, icke låta sig dragas bort af det timliga utan bruka det så, att det

maste vara dem till tjenst. Dertill år det af Gud beståmdt och af den

hogste verkmåstaren inråttadt, hvilken icke lemnat någonting oordnadt

i sin skapelse.

Om du vid allt som hånder icke stannar vid det yttre skenet eller

med kottsliga ogon betraktar hvad du ser och hor, utan alitid, liksom

Moses, går in i tabernaklet och rådfrågar herren, så skall du ofta få svar

af Gud och återkomma undervisad om både det nårvarande och det till-

kommande. Ty Moses tog alltid sin tillflykt till tabernaklet att få sina

tvifvel losta och sina frågor besvarade och han tog bonen till sin hjelp

att afvårja faror och menniskors ondska. Så skall åfven du gå in i ditt

hjertas innersta och der anropa Gud om bistand. Det står ju skrifvet,

att Josua och Israels barn blefvo bedragne af Gibeoniterne, derfor att de

icke forst gingo till råds med herren, utan allt for låttroget lyssnade till

hala ord och låto sig bedåra af en falsk fromhet (Jos. 9: 14).
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^Trettionionbe Iftapitlet.

Att menniskan icke må vara otålig i sitt kali.

I

in son ! Lågg din sak i mina hånder
;
jag skall i sinom tid

val utfora den. Afvakta mitt ingripande och du skall derpå

vinna mycket."

Herre, jag lemnar gerna min sak åt dig, ty med mina

planer kan jag foga utråtta. Kunde jag blott vara obe-

kymrad om hvad som komma skall och utan tvekan och drojsmål ofver-

lemna mig åt ditt behag!

" Min son ! Ofta bedrifver menniskan med stor ifver den sak, som

hon åstundar; men har hon val vunnit sitt mål, borjar hon få andra

tankar, ty våra onskningar åro icke stadiga utan svåfva från det ena

till det andra. Derfor ligger icke den minsta vigten på att just i det

minsta forsaka sig sjelf.

Menniskans sanna forkofran består i hennes sjelfforsakelse; och den

som har forsakat sig sjelf år ganska fri och trygg. Men den gamle

fienden som år motståndare till allt godt upphor icke med sina frestelser

utan ståller dag och natt farliga forsåt for att om mojligt snårja den

ovarsamme i svekets garn. ' Vaken och bedjen] sager herren ''att I icke

fallen i frestelsé
1 " (Matt. 26 : 41).

-***&:
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jfierttonbe Ifcapitlet

Att menniskan af sig sjelf icke har något godt, hvaraf

hon kan beromma sig.

,erre ! Hvad år menniskan, att du tanker på henne, och men-

niskones son, att du låter dig vårda om honom (Ps. 8:5).

Hvarmed har menniskan fortjent, att du forlånar henne din

nåd? Herre, hvad hade jag attklaga, om du ofvergåfve mig ?

Eller hvad hade jag for rått attgora någon invåndning, om
du icke uppfylde min begåran ? Sannerligen, jag har intet

annat att tånka och saga ån : Herre, jag år intet ; intet formår jag ; intet

godt har jag af mig sjelf, utan i allt år jag bristfållig och far efter det som

år ett intet. Och om du icke bistode mig och undervisade mig i mitt

hjerta, skulle jag i ljumhet och synd forderfvas.

Men du, herre, år alitid densamme och forblifver så i all evighet,

alitid god, råttfårdig och helig ; hvad du gor år allt godt, råttfårdigt och

heligt och du ordnar allt efter din vishet. Men jag, som år mera be-

någen att gå tillbaka ån att gå framåt, forblifver icke alitid i samma

tillstånd, ty sju ganger går tiden fram ofver mig (Dan. 4: 13, 20, 22).

Dock blifver det snart båttre, når det dig behagar och du stråcker ut

din hjelprika hånd. Ty du allena kan utan menniskors bistand hjelpa

mig och så stadfåsta mig, att mina ogon icke riktas ån hit ån dit, utan

att mitt hjerta vånder sig till dig och hvilar i dig.

Forstode jag derfor blott att kasta från mig all mensklig trost, vare

sig for att blifva mera from eller for det behof som drifver mig att soka

dig, emedan ingen annan kan trosta mig, så skulle jag nog kunna

hoppas på din nåd och frqjda mig åt din hugsvalelse.

Jag tackar dig från hvilken allt kommer som går mig vål. Jag
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år idel fåfånglighet, ja ett intet infor dig, en svag och ostadig menni-

ska Hvaraf kan jag då beromma mig, och hvad har jag for skål att

fordra hogaktning? Manne derfor att jag år ett intet? Det vore vål

den dåraktigaste fåfånga. Sannerligen, begåret efter den tomma åran

år en svar sjukdom och den storsta fåfånglighet, ty det drager menni-

skan ifrån den sanna åran och berofvar henne himmelens nåd. Då hon

behagar sig sjelf, misshagar hon dig ; då hon fikar efter menniskors pris,

forlorar hon alla verkliga dygder.

Men en sann åra och en helig frojd år att beromma sig i dig och

icke i sig sjelf, att glådja sig ofver ditt namn icke ofver egna dygder

och att blott for din skull fornoja sig åt de skapade tingen. Prisadt

vare ditt namn, icke mitt ; forhårligadt vare ditt verk, icke mitt ; vålsig-

nadt vare ditt heliga namn, icke mitt; mig må ingen berømmelse till-

komma. Du år min åra, mitt hjertas frojd. I dig vill jag beromma mig

och glådjas hela dagen ; hvad mig sjelf betråffar berømmer jag mig blott

af min svaghet (2 Kor. 12 : 5).

Må andre soka det pris som menniskor gifva hvarandra
;
jag soker

endast det som kommer från Gud (Joh. Ev. 5 : 44). Ty all mensklig

åra, all timlig vårdighet, all verldslig hoghet år i jemforelse med ditt

eviga majeståt idel fåfånglighet och dårskap. O, min sanning och min

barmhertighet, min Gud, du saliga treenighet ! Dig allena vare lof, åra,

kraft och hårlighet från evighet till evighet ! Amen.



bedragas lått af fåfångligheten. Når jag rått be-

tånker det, så har aldrig skett mig orått af någon

vareise, hvadan jag har intet skål att beklaga

mig infor dig. Men enår jag ofta och svart har

syndat emot dig, så år det billigt att hela verlden

våpnar sig mot mig. Mig drabbar derfor med

rått skam och forakt, men dig tillkommer pris,

åra och hårlighet. Och har jag icke beredt mig

på, att af alle blifva foraktad och ofvergifven och

for platt intet ansedd, så kan jag icke komma till

någon inre ro och fasthet, aldrig vinna något and-

ligt ljus, någon fullkomlig forening med dig.



^rtioanbra IKapitlet

Att man icke skall bygga sin frid på menniskor.

<*&>'

Hn son! Grundar du din frid på någon menniska, hvem

det vara må, till foljd af samståmmighet i åsigter eller

fortrolighet i umgånge, så blir du aldrig annat an ostadig

och vacklande. Men haller du dig till den alltid lefvande

och beståndande sanningen, så skall du aldrig gifva dig

ofver, om en van blir dig otrogen eller dor bort från dig.

All vånskap och kårlek bor vara grundad på mig, och for min skull skall

du ålska en hvar som synes dig råttskaffens och vård din kårlek.

Utan mig eger vånskapen hvarken varde eller bestand, och det finnes

heller ingen sann och ren kårlek som jag icke knutit. Alla sådana

band af tillgifvenhet och kårlek bora vara af så ringa betydelse for dig,

att du, så vidt det beror på dig, kunde vara dem helt och hållet forutan.

Menniskan kommer Gud desto nårmare, ju mer hon aflågsnar sig från

alla jordiska stod, och så mycket hogre stiger hon uppåt mot Gud, som

hon sanker sig ned i sig sjelf och aktar sig sjelf ringa.

Men den som tillskrifver sig sjelf något godt, han skjuter Guds

nåd ifrån sig, ty den helige åndes nåd soker alltid ett odmjukt hjerta.

Kunde du blott blifva dig sjelf ett intet och utdrifva från dig kårleken

till det jordiska, skulle jag med rikligare nåd floda in i och uppfylla ditt

hjerta. Når du har dina blickar riktade på det skapade, går du miste

om skaparens åsyn. Lår att i allt ofvervinna dig for skaparens skull, och

du skall då komma till Guds kånnedom. Allt hvad du på otillborligt

sått ålskar och tar hånsyn till, du må gora det i huru ringa grad som

helst, haller dig tillbaka från det hogsta goda och bringar dig på fall."
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jfartfotrebje IRapitlet

Emot en fåfång och verldslig vishet.

gin son, låt icke menniskor inverka på dig med vackra tale-

sått och spetsfundiga ord. Ty Guds rike står icke i ord

utan i kraft (i Kor. 4: 20). Lyssna till mina ord som

upptånda hjertat, upplysa forståndet, verka forkrosselse

och meddela riklig hugsvalelse. Lås derfor aldrig någon-

dng for att synas lårdare och visare, utan for att få kraft

att do från dina synder. Detta gagnar dig mer ån kunskapen om

många, svåra frågor.
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Huru mycket du an låst och inhemtat, maste du dock alltid åter-

komma till en enda grundsanning. Jag år den som lår menniskan vishet

och jag meddelar de omyndige klarare insigt, ån de kunna få af menni-

skor. Den, till hvilken jag talar, blir snart vis och vinner stor andlig

forkofran. Ve dem, som forvetet stråfva efter verldslig klokskap, men

fråga foga efter den våg, på hvilken man kan tjena mig. Den tid skall

komma, då alle måstares måstare, Kristus, englarnes herre och konung,

skall uppenbaras for att profva alles vishet, det år, for att ransaka

deras samveten. Då skall Jerusalem genomsokas med lyktor och mork-

rets forborgade ting skola uppenbaras (i Kor. 4: 5) och alla tungors

bevisningskonst skall forstummas.

Jag år den, som i ett ogonblick så upphojer en odmjuk sjal, att

den djupare intrånger i den eviga sanningen ån de, som i tio år studerat

vid lårdomskolorna. Jag undervisar utan ordprål, utan begreppsforvir-

ring, utan hogfårdståflan, utan konstlade bevis. Jag år den, som lår

att forakta det jordiska, forsmå det nårvarande, soka det eviga, ja få ora

for det eviga, att fly årebetygelser, tåla forargelse, såtta allt hopp till mig,

åstunda intet utom mig och af hjertat ålska mig ofver all ting.

En som ålskade mig innerligt lårde sig derigenom att fatta det

gudomliga och talade underbara ord (Gal. 1: 12). Genom att ofvergifva

allt vann han mer, ån han skulle hafva ernått genom den djupsinnigaste

forskning. Men till somlige talar jag mer allmånt, till andre enskildt

;

for somlige visar jag mig i ljufliga bilder och liknelser, for andre uppen-

barar jag mina hemligheter i mycket ljus. De heliga skrifternas rost år

en, men hon undervisar icke alle på samma sått. Ty jag år låraren i det

inre, sanningen sjelf som ransakar hjertat, vet tankarne, fråmjar gernin-

garna och tilldelar hvar och en så mycket, som jag aktar honom vårdig

att emottaga."

-e-s-
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tf^rtiofjerbe IRapitlet

Att man icke skall fåsta sig vid de yttre tingen.

i in son ! Om många ting kan du gerna

vara okunnig och du bor anse dig såsom

en, den der år dod for jorden och for

hvilken hela verlden år korsfåst (Gal. 6

:

14). Mycket bor du ock gå forbi med

dofva oron och forst och fråmst tånka på

hvad din frid tillhor. Det år båttre att vånda sina ogon

bort från sådant som våcker ens forargelse och låta hvar

och en hafva sin mening, ån att inlåta sig i tråtor. Står

du i ett godt forhållande till Gud och lågger mårke till

hans domar, så skall du låttare fordraga att ofvervinnas."

Ack herre, huru langt hafva vi hunnit? Se, en tim-

lig forlust begråta vi, for en ringa vinst tråla och lopa vi,

men våra andliga skador lemna vi åt glomskan och

vånda knappast om i elfte stunden. Det som gagnar

litet eller intet stråfva vi efter, men hvad som år mest af

noden gå vi forsumligt forbi, ty menniskan år af naturen

vånd åt det yttre, och om hon icke snart kommer till

besinning, nedsjunker hon helt och hållet deruti.
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jftrtiofemte Ikapitlet

Att man icke bor såtta tro till hvar man och icke sjelf

forhasta sig i sina ord.

jlerre, bistå mig i noden, ty menniskors hjelp år fåfång. Huru

ofta har jag icke saknat tillforlitlighet, just der jag trodde mig

skola finna den, och huru ofta har jag icke påtråffat den, der

jag minst formodade. Bedråglig år derfor all lit till menni-

skor, men de råttfårdiges frålsning grundar sig på dig. Vål-

signad vare du, herre min Gud, for allt som hånder oss. Vi åro svage

och ostadige, och lått bedragas och foråndras vi.

Ho år den, som år så vaksam och forsigtig, att han icke någon

gang blir besegrad och råkar i brydsamma omståndigheter? Men den

som fortrostar på dig, herre, och af enfaldigt hjerta soker dig, faller icke

så lått. Och kommer han också i ett trångmål, huru svart det ån må

vara, frålsar du honom snart derutur eller ock beskar du honom trost,

ty du ofvergifver icke dem som oaflåtligt hoppas på dig. En trofast vån,

som man kan lita på i alla skiften, år sållsynt. Du, herre, du allena år i

allt trofast och dig år ingen lik.

O, huru djupt erfor icke detta den heliga sjal (den heliga Agatha),

som sade :
" Mitt hjerta år befåst och grundadt i Kristus." Vore det så

med mig, skulle icke så lått menniskofruktan oroa mig eller bittra ord

rora mig. Hvem kan forutse allt, hvem måktar forebygga kommande

olyckor? Om till och med det man forutsett ofta skadar, hvad kan då

icke det oforutsedda åstadkomma? Men hvarfor har jag, arme, icke

båttre sett mig fore? Hvarfor har jag trott andre så vål ? Men vi åro

menniskor, ingenting annat ån svaga menniskor om ock aldrig så mange
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ansåge och kallade oss for englar. — Hvem skall jag tro, herre ? Hvem
skall jag tro utom dig ? Du år sanningen, som icke bedrager och icke

heller kan bedraga. Deremot åro alla menniskor lognaktiga, svaga,

ostadiga, fela lått, allra mest i orden, så att man icke strax bor såtta tro

till någon, icke ens i det som bar sken af sanning.

Huru visligen har du icke på forhånd lårt oss, att vi skola taga oss

till vara for menniskor, i det du sade, att "menniskans eget husfolk

varda hennes fiender" (Matt. 10: 36) och att man icke bor tro, om någon

sager: Se hår år Kristus eller se der! (Matt. 24: 23). Af egen skada

har jag blifvit vis. Gifve Gud, att det lande mig till storre vaksamhet.

Var forsigtig, sade en till mig, var forsigtig ; behåll for dig sjelf hvad jag

nu sager. Och under det jag teg och trodde, att saken var en hemlighet,

kunde han sjelf icke tiga med hvad han bedt mig fortiga, utan forrådde

både mig och sig. For sådana sladdrare och oforsigtiga menniskor

bevara mig, herre, så att jag icke råkar i deras hånder och aldrig sjelf

begår något sådant. Lågg på mina låppar sanningens ord, till hvilka

man kan trygga sig, och tag från mig en listig tunga. Hvad jag icke vill

att andre skola gora mig, bor jag på allt sått undvika att gora dem

(Matt. 7: 12).

O, huru godt och fridstiftande år det icke att vara tystlåten om
andre, att icke tro allt utan åtskilnad och icke låttsinnigt båra det

vidare, att oppna sitt hjerfa endast for någre få, att alitid soka dig,

du hjerteransakare, och att icke låta drifva sig omkring af hvarje ords

vindkast, utan allenast onska, att allt, både det som ror den inre och

yttre menniskan, måtte fullbordas efter din viljas goda behag. Huru

tryggt år det icke till bevarande af den himmelska nåden att fly allt som

våcker uppseende bland menniskor och att icke efterstråfva hvad som

lyser i ogonen och i allmånhet beundras, utan i stallet med stor flit trakta

efter det som fråmjar lefvernets forbåttring och en alivarlig fromhet. Det

har skadat mangen, att hans dygder blifvit kånda och for tidigt erkånda.

Men det har gagnat mangen, att han stilla bevarat den nåd han fått

i detta bråckliga lifvet, som icke år något annat ån en strid och

vedermoda.



tfErtiosjette IRapttlet

Att vi bora fortrdsta på Gud, då onda tungor anfalla oss.

^WVvsjj^; -*-*-ty-

tå fast, min son, och hoppas yå mig ; ty hvad åro ord annat

an ord ? De flyga som pilar genom luften, men kunna icke

såra en sten. Vet du med dig, att du år skyldig, så se

till, hu ru du kan båtra dig. Ar du oskyldig, så kom ihog,

att du villigt bor lida for herrens skull. Det år icke nog

med att stundom tåla några ord, om du icke derjemte vill tåla de hårda

slagen. Och skulle vål så litet gå dig till hjertat, om du icke ånnu

vore kottslig och aktade mer på menniskor, ån du borde ? Ty emedan

du fruktar deras forakt, vill du icke låta dig tillråttavisas, utan soker

insvepa dig i ursåkternas mantel.

Men se båttre in i dig sjelf, så skall du finna, att verlden ånnu

lefver hos dig och dermed ock det fåfånga begåret att behaga men-

niskor. Ty når du år så rådd for att nedsåttas och klandras for dina

fel, så år det uppenbart, att du ånnu icke blifvit rått odmjuk, icke år

dod for verlden, och att icke heller verlden år die korsfåst. Men hor

mina ord och du skall icke fråga efter, om menniskor ock tala tio tusen

ord mot dig. Ja, om allt hvad den svartaste elakhet kan uppdikta sades

om dig— hvad skulle det skada dig, om du låte det helt och hållet gå

dig forbi och aktade det som intet. Icke ens ett hår kan ryckas från

ditt hufvud (Luk. 21:18).

Men den som icke aktar på sitt hjerta och icke har Gud for ogonen,

en sådan upprores lått af smådeord. Hvaremot den, som fortrostar på

mig och icke envist litar på sig sjelf, aldrig kånner någon mennisko-

fruktan. Jag år en ransakare och en domare ofver alla hemligheter; jag

vet, huru allt har tillgått
;
jag kånner både den som fororåttat och den som
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fororåttats. Från mig utgick ordet. Efter min tillstådjelse uttalades det, på

det många hjertans tankar skulle uppenbaras (Luk. 2 : 35). Jag skall

doma både den skyldige och den oskyldige, men forst vill jag profva

dem båda efter mitt hemliga rådslut.

Menniskors vittnesbord bedrager ofta. Min dom år sannfårdig;

den står ock fast och kullkastas aldrig. Den år mestadels forborgad

och uppenbaras endast till en del och for någre få ; men aldrig år den

felaktig eller kan vara felaktig, om an dårar så tycka. Till mig maste

man derfor vådja vid hvarje dom och icke drista på det egna godtycket.

Den råttfårdige skall icke lida någon skada, hvad Gud ån låter ofvergå

honom. Och skulle han ock oforskyldt anklagas, bekymrar det honom

foga, men icke heller glåder han sig fåfångligen når hans oskuld varder

ådagalagd. Han vet nåmligen, att det år jag, som ransakar hjertan och

njurar (Upp. B. 2: 23), jag, som icke domer efter det som for ogonen

år eller efter menniskors tycken. Ty ofta finner jag straffvårdt hvad

menniskor anse prisvårdt."

Herre, du råttfårdige domare, du all starkhets och långmodighets

Gud, du som kånner menniskors svaghet och ondska, var min styrka

och min tillflykt, ty mitt eget samvete år mig icke nog. Du vet hvad

jag icke vet, och derfor bor jag odmjukt mottaga all tillråttavisning och

tåligt båra den. Forlåt mig mildeligen, så ofta jag felat hårutinnan, och

gif mig nåd att blifva mera tålig. Ty det år båttre for mig att genom

din oåndliga barmhertighet vinna forlåtelse ån att freda mitt samvete

med min formenta råttfårdighet. Och om jag ock vet intet med mig, år

jag dock icke derutinnan råttfårdigad (1 Kor. 4 : 4), ty der din barmher-

tighet år fjerran, varder ingen lefvande råttfårdig (Ps. 143 : 2).
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^rtiosjunbe IRapitlet.

Att man gerna skall lida allt for det eviga

lifvet.

Mjs7^-=-
iin son, låt icke de bordor, som du

for min skull tager på dig, nedtrycka

dig eller motgångar nedslå ditt mod

utan mitt lofte troste och styrke dig

under alla forhållanden. Jag år måk-

tig att vedergålla ofver alla matt och grånser. Du

skall icke arbeta hår lange och icke for evigt tryckas

af lifvets vedermodor. Bida endast något litet och

du skall snart få se slutet på dina plågor. Det

skall komma en tid, då allt arbete och all oro hafver

en ånde. Obetydligt och af kort varaktighet år

allt som forgås med tiden. Gor hvad du gor;

arbeta troget i min vingård
;
jag skall vara din

Ion. Skrif, lås, sjung, sucka, tig och bed ; lid mot-

gång som en man. Det eviga lifvet år vål vårdt en

sådan, ja en ånnu hårdare strid. På en dag, som

herren kånner, skall friden komma ; och då skall

icke vara dag och natt såsom nu, utan evigt ljus,

oåndlig klarhet, orubblig frid och trygg hvila. Du
skall icke då saga :

' ho skall losa mig från denna

dodens kropp' (Rom. 7 : 24) ? Ej heller skall du

ropa : 'Ve mig, att jag år en fråmling i Mesech och
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maste bo ibland Kedars hyddor' (Ps. 120: 5). Ty doden skall varda

uppsvulgen (Jes. 25 : 8) och frålsningen fullbordad ; ingen ångest, utan

salig frojd, ljuflig och helig umgångelse !

O, om du hade sett helgonens oforgångliga kronor i himmelen och

huru hårligt de, som fordom voroforaktade af verlden och knappt ansågos

varde att lefva, nu frojda sig, skulle du sannerligen odmjuka dig allt ned

i stoftet och mycket hellre vilja stå under alla an ofver en enda. Du
skulle icke onska dig lifvets glada dagar utan fastmer frojda dig att for

herrens skull lida bedrofvelse och anse for den storsta vinst att bland

menniskorna vara aktad for intet.

O, om du forstode och behjertade detta, huru skulle du våga att

någonsin klaga? Manne icke allt modosamt bor uthårdas for det eviga

lifvet ? Det år icke något obetydligt att vinna eller forlora Guds rike.

Upplyft derfor dina ogon mot himmelen ! Se, jag och med mig alle

helgon, som hår i verlden kåmpat en stor strid ! Nu frojdas och hugnas

de ; nu åro de trygge och hafva kommit till frid och forblifva med mig

i min faders rike evinnerligen."



J^rtioåttonbe Ikapitlet.

Om evighetens dag och detta lifvets vedermodor.

~W~
du saligaste boning i hojdens rike ! O, evighetens klara

dag, som ingen natt formorkar, utan den hogsta sanning

stadse upplyser ; du alitid glada, alitid trygga dag som

aldrig foråndras ! O, att denna dag redan inbrutit och

allt timligt vore forgånget ! Han lyser val for de helige

i evigt strålande hårlighet, men for jordens pilgrimer

blott fjerran ifrån och likasom genom en spegel (i Kor. 13 : 12).

Himmelens invånare veta, huru frojderik den dagen år; Evas soner

sucka i sin landsflykt, att den nårvarande år så bitter och modosam.
200
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Denna verldens dagar åro korta och onda, fulla af smårta och veder-

modor; under dem besmittas menniskan af många synder, insnårjes af

många begårelser, plågas af många farhogor, tåres af många sorger,

drages hit och dit af mycken forvetenhet, invecklas i mycken fåfånglig-

het, omringas af många villfarelser, fortrottas af många modor, betungas

af frestelser, forsvagas af vållust och tryckes af armod.

Ack, når kommer slutet på allt detta elånde ? Når skall jag befrias

från denna tråldom under synden ? Når skall jag få tånka på dig allena,

herre ? Når skall jag fullkomligt få glådjas i dig ? Når skall jag ostord

få njuta den sanna friheten utan bekymmer till sjal och kropp ? Når

skall en fast, orubblig och såker frid herska, en frid till det in re och till

det yttre, en frid, tryggad åt alla sidor? Milde Jesus, når får jag komma
infor ditt ansigte ? Når får jag skåda ditt rikes hårlighet ? Når skall

du blifva mitt allt i allom ? O, når får jag vara med dig i ditt rike,

som du tillredt åt dine trogne från evighet? (Matt. 25 : 34). Jag år en

arm, ofvergifven flykting i ett fiendtligt land, der daglig strid och stora

olyckor hota mig.

Trosta mig i mitt fråmlingskap, lindra min smårta, ty till dig står

all min åstundan. Den trost som verlden bjuder år mig en borda. Jag

långtar innerligt efter dig, men jag kan icke nå dig. Jag vill gerna hålla

mig fast vid det himmelska, men de jordiska tingen och mina ånnu

ododade lustar draga mig nedåt. Efter min hog vill jag beherska allt,

men af kottet tvingas jag mot min vilja att vara underdanig allt. Så

strider jag, arma menniska, med mig sjelf och år mig sjelf en borda, ty då

anden vill uppåt, vill kottet nedåt.

O, hvad jag lider i mitt inre, då, under umgångelsen i det himmelska,

kottets hårar plotsligt trånga in på den bedjande. Min Gud, var icke fjerran

från mig och vånd dig icke i vrede från din tjenare. Låt dina blixtar ljunga

och forskingrade inbilske och hogmodige, sand ut dina pilar och forstro dem

(Ps. 144: 6). Samla mina sinnen till dig och hjelp mig att forgåta alla

verldsliga ting; gif mig kraft att med forakt skjuta från mig lasternas

forforande bilder. Skynda till mitt bistand, du eviga sanning, på det

ingen fåfånglighet må få makt med mig. Kom himmelska ljuflighet!
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For ditt ansigte vike allt orent ! Tillgif mig åfven och forlåt mig nådeli-

gen, så ofta jag i bonen tånkt på något annat an dig. Ty jag bekånner

uppriktigt, att mina tankar åro mycket forstrodda. Jag år ofta icke, der

jag till min kropp står eller sitter, utan fastmer der, dit mina tankar fort

mig. Der min tanke år, år ock jag, och min tanke år oftast hos det jag

ålskar. Det som af naturen eller vanan behagar mig faller mig lått i

sinnet.

Derfor har du, som år sanningen, oppet uttalat : hvar din skatt år,

der år ock ditt hjerta (Matt. 6 : 21). Ålskar jag himmelen, så tanker jag

gerna på det himmelska. Ålskar jag verlden, så frojdar jag mig ofver

verldens lycka och sorjer ofver dess vidrigheter. Ålskar jag kottet,

så faller ofta det som år kottsligt i mina tankar. Ålskar jag anden, så år

det min glådje att tånka på det andliga. Ty hvad helst jag ålskar, derom

talar och hor jag gerna, och de inre bilderna deraf for jag med mig

ofverallt. Men salig den menniska, som for din skull, herre, låter det

skapade fara sin kos, gor våld på sin natur och i andens nit korsfåster sitt

kott med dess begårelser, på det han med rent samvete må kunna offra

dig en innerligbon och befinnas vårdig att, sedan han både till kropp och

sjal skilt sig från allt jordiskt, stå bland englarnes skara.

^\%^ 2k)
c//jpV>



JF^ttionfonbe IRapitlet.

Om långtan efter det eviga lifvet, och deras Ion som

kåmpat redligen.

lin son ! Kånner du, att en åstundan efter det eviga lifvet

våckes hos dig ofvanifrån och långtar du att lemna din

kropps hydda for att kunna utan ljus' och morkers om-

skiftelse skåda min klarhet (Joh. Ev. 17 : 24; Jak. 1 : 17),

så utvidga ditt hjerta och mottag med glådje denna heliga

ingifvelse. Hembår den hogsta godheten riklig tack-

sågelse, som handlar så nådigt med dig, som besoker dig så kårleksfullt,

med sådan nitålskan våcker dig och så kraftigt understodjer dig, på det

du icke af din egen tyngd skall falla till jorden. Ty sådant hånder dig

icke på grund af egen anstrångning och flit, utan allenast genom den

oforskylda mildhet och nåd, hvarmed den hogste ser till dig, på det du

må tillvexa i dygd och sann odmjukhet, rusta dig till framtida strid och

beflita dig att med allt ditt hjertas begår hålla dig fast vid mig och med

brinnande allvar tjena mig.

Min son ! Ofta brinner elden, men utan rok stiger icke lågan upp.

Så upptåndes ock hos någre åstundan efter det himmelska, och likvål

åro de icke frie från de frestelser som utgå från de kottsliga begåren.

Derfor bruka de icke uteslutande till Guds åra hvad de så ifrigt bedja

honom om. Sådan år ock ofta din åstundan, hvilken du foregifver vara

så alivarlig. Men det som besmittas af egennyttan år aldrig rent och

fuUkomligt.

Bed icke om det som år dig behagligt och angenåmt, utan om
det som behagar mig och lander mig till åra. Ty om du domer rått,
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bor du hellre folja min skickelse an din onskan och foredraga hvad jag

gifver framfor allt som onskas kan. Jag kånner din onskan och har

hort dina många suckar. Du ville redan nu ega Guds barns hårliga

frihet (Rom. 8 : 21); redan nu år det eviga hemmet, det frojderika him-

melska fåderneslandet din lust. Men den stunden år ånnu icke kommen;

nu år en annan tid, en tid af strid, modor och profningar. Du vill ega

det hogsta goda i sin fullhet, men det kan icke ske i detta lifvet. Jag

år det, sager herren ; forbida mig, till dess Guds rike kommer.

Ånnu behofver du profvas på jorden och ofvas i mycket. Trost

beskåres dig vål understundom, men fullkomlig tillfredsstållelse hårut-

innan får du icke. Var derfor behjertad och stark att både gora och

lida hvad som år mot din natur. Du maste iklåda dig en ny menniska

(Ef. 4: 24) och forvandlas till en annan man (1 Sam. 10: 6). Du maste

ofta gora hvad du icke vill, och det du vill maste du underlåta. Hvad

andre onska skall hafva framgång ; hvad dig behagar skall icke lyckas.

Hvad andre saga skall man lyssna till ; hvad du sager skall aktas for

intet. Andre skola bedja och få ; du skall bedja och icke få.

Andre skola menniskorna hogt beromma ; om dig skall man tiga.

Andre skola få det ena fortroendet efter det andra, men dig skall man

hålla oduglig till allt. Ofver sådant skall din natur stundom bedrofvas,

men om du stilla bår det, skall du deraf skorda stor vinst. Genom

dessa och dylika motgångar plågar herren profva sin trogne tjenare,

om han kan forneka sig sjelf och i allt bryta sin egen vilja. Det gifves

knappast någonting, hvaruti du mer behofver ofva dig att do från dig

sjelf, ån i att se och lida sådant som år emot din vilja, synnerligast om
du får befallning att gora något, som synes dig orått och mindre nyttigt

for dig sjelf. Och emedan du icke vågar såtta dig upp emot den hogre

myndighet, som du år skyldig lydnad, synes det dig hårdt att folja andres

vink och alideles åsidosåtta din egen mening.

Men betånk, min son, dessa modors frukt, deras hastiga slut och

deras ojemforligt stora Ion, och du skall då icke mårka deras tyngd

utan fastmer for ditt tålamod erfara riklig hugsvalelse. Ty for det obe-

tydliga som du nu frivilligt afstår skall du i himmelen få en evig
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ersåttning. Der skall du finna allt hvad du vill, allt hvad du kan onska.

Der skall du få kraft till allt godt utan att behofva frukta att mista det.

Der skall din vilja alitid. ofverensståmma med min och icke åstunda

hvarken något for ditt våsende fråmmande eller något sjelfviskt. Der

skall ingen stå dig emot, ingen klaga på dig, ingenting hindra dig eller

stålla sig i din våg, utan allt hvad du åstundar stå dig till handa och

i ymnigaste matt tillfredsstålla alla dina onskningar. Der skall jag med

ara vedergålla dig din lidna smålek, gifva dig en hedersklådnad i stallet

for din sorgdrågt, och for den lågsta platsen, som du hår intagit, ett

rum i mitt eviga rike. Der skall lydnadens frukt visa sig ; der skall

ångrens bitterhet forvandlas till glådje och den odmjuka undergifvenheten

bekronas med åra och hårlighet.

Derfor boj dig nu odmjukt under hvar mans hånd och gor dig

inga bekymmer om hvem som bjuder och befaller, utan béflita dig med

stort allvar — vare sig det år din forman eller din underlydande eller

en din like, som onskar något af dig — att i godo upptaga allt och

med gladt mod fullgora det. Må en soka det, en annan det, den ene

finna sin berommelse i ett, den andre i ett annat, och må du prisas af

aldrig så mange tusende
;
glad dig du hvarken ofver det ena eller det

andra, utan blott ofver din ringhet, mitt vålbehag och min åra. Din

onskan vare endast, att Gud må i dig varda forhårligad, vare sig genom

ditt lifelier genom din dod " (Filipp. i: 20).



jFemttonbe Ikapitlet.

Huru den trostlbse skall befalla sig i Guds hånder.

<$&>
flålsignad vare du, herre Gud, helige fader, nu och i evighet

!

Ty såsom du vill, sker det, och hvad du gor år godt. Din

tjenare frqjde sig i dig, icke i sig sjelf eller något annat, ty

du, herre, allena år min sanna glådje, mitt hopp, min krona

och min åra. Hvad har din tjenare, som han icke fått af dig utan all sin

egen fortjenst? (i Kor. 4: 7). Dittår allt som du gifvit och som du

gjort. Jag år en fattig, af modor betungad tjenare allt ifrån min

ungdom (Ps. 88 : 16) och min sjal bedrofvas stundom intill tårar och blir

mangen gang utom sig af bekymmer for de hotande frestelserna.

Jag åstundar fridens lugn, jag tigger om dina barns frid, hvilka

bespisas af dig i din hugsvalelses ljus. Forlåna mig din frid, ingjut i

mig din heliga frojd, så skall din tjenare varda uppfyld med harmoni

och skall sjunga ditt lof med andakt. Men drager du dig tillbaka,

såsom du ganska ofta plågar, så skall han icke kunna lopa dina bud-

ords våg (Ps. 119 : 32), utan maste bqja sina knån och slå sig for sitt

brost, ernedan han icke kånner sig så vål till mods som i går och i

forrgår, då ditt ljus lyste ofver hans hufvud och han hade beskårm

under dina vingars skugga.

Råttfårdige fader, du som skall prisas i evighet ! Stunden år kom-

men, då din tjenare skall profvas. Kåre fader, det år tillborligt, att din

tjenare nu lider något for din skull. Evigt tillbedjansvårde fader, den

stund år kommen som du af evighet forutsett, då din tjenare en liten

tid i det yttre skall ligga under, fastån han i det inre alltid lefver hos
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dig. Han varder nu en tid ringaktad, forodmjukad

och nedsatt af menniskor samt fortård af plågor

och sjukdomar, på det han vid den nya dagens gry-

ning skall stå upp tillika med dig och varda forkla-

rad i det himmelska våsendet. Helige fader ! Så

har du forordnat och så har du velat, och fullbordadt

år hvad du bjudit.

Det år en nåd for din van att lida for din skull,

det må ske når och huru som helst. Utan ditt råd

och din forsyn och utan grund sker ingenting på

jorden. Det gor mig godt, herre, att du har forod-

mjukat mig, på det jag må låra dina råtter och bort-

kasta all hogfård och mitt hjertas formåtenhet. Det

år mig nyttigt, att blygsel har betåckt mitt ansigte,

på det jag må soka din trost mer ån menniskors.

Jag har håraf åfven lårt att med helig fruktan vorda

dina outransakliga domar, som du låter gå ut ofver

både råttfårdige och oråttfårdige, men aldrig utan

billighet och råttvisa.

Jag tackar dig, att du icke har skonat mina

synder utan tuktat mig med hårda slag, sandt mig

smårtor och ångest både i det inre och i det yttre.

Det finnes ingen i hela vida verlden som kan trosta

mig; du allena kan det, min herre och min Gud, du

sjålarnas himmelske låkare, du som slår och helår,

som for till dodsriket och återfor derifrån. Din

tuktan vare ofver mig, och ditt ris lande mig till

båttring.

Se, kåre fader, jag år i dina hånder och bojer

mig under din tuktans ris. Slå min rygg och min

hals, att min forvåndhet må ge vika och jag må
råtta mig efter din vilja. Gor mig till en from och

odmjuk lårjunge, såsom du plågar, på det jag må

Hh i|p

^

'0

\ S



208

folja hvarje din vink. Jag lemnar mig och allt hvad jag hafver under din

tuktan. Det år båttre att straffas hår ån i det tillkommande. Du vet

allt och hvarje sårskild sak, och ingenting i menniskans samvete år dig

fordoldt. Forr ån de intråffa, vet du kommande ting, och dig år icke af

noden, att någon undervisar eller påminner dig om det som sker på

jorden. Du vet hvad som fråmjar min forkofran, och huru mycket

motgången tjenar till att afslipa syndens rost. Handia med mig efter ditt

goda behag och forkasta mig icke for mitt syndiga lefverne, hvilket ingen

båttre och klarare kånner ån du.

Herre, lår mig veta hvad jag bor veta, ålska hvad jag bor ålska,

prisa hvad dig bast behagar, akta hvad du vårderar, tadla hvad som i

dina ogon år tadelvårdt. Tillåt mig icke doma efter det yttre skenet

eller sluta efter oerfarna menniskors tal, utan med rått urskilning bedoma

lekamligt som andligt och framfor allt stadse utforska din vilja.

Menniskans sinnen missledas ofta vid hennes omdomen, och de som

ålska verlden bedragas, emedan de ålska endast det jordiska. År då

menniskan båttre, derfor att hon aktas hogre af menniskan ? Den falske

bedrager den falske, dåren en dåre, den blinde en blind, den svage en

svag, når han smickrar honom
;
ja, han skymfar honom i sanning, då

han berommer honom utan skål. Den odmjuke helige Franciscus sager

:

"Så mycket en hvar år i dina ogon, herre, så mycket år han, och

icke mer."



jfemttoforsta Ikapttlet.

Att man med allvar bor skota mindre vårf, då man ånnu icke år

vuxen de hogsta,

lin son ! Du kan icke alltid med lika brinnande begår

stråfva efter fullkomlighet, icke heller hålla dig uppe på

samma hojd af andakt, utan du maste for det medfodda

forderfvets skull understundom stiga ned till lågre trakter

och om också ogerna och med olust draga det fårgång-

liga lifvets borda. Så lange du bår denna dodliga lekamen, kånner

ditt hjerta en viss missbelåtenhet och tyngd. Så lange du lefver i kot-

tet, maste du sucka under kottets borda, emedan du icke oafbrutet kan

hålla på med andliga ofningar och gudliga betraktelser.

Då år det dig nyttigt att taga din tillflykt till lågre och yttre vårf,

att samla nya krafter under utofningen af det goda, att med fast for-

trostan afvakta min ankomst, mitt besok från hojden och att tåligt lida

ditt fråmlingskap och din sjals armod, till dess jag åter kommer till

dig och befriar dig från all din ångslan. Ty jag skall laga så, att du

skall få glomma din vedermoda och njuta inre ro. Jag skall utbreda,

for dig de heliga skrifternas lustgård, så att du med gladt hjerta borjar

lopa mina budords våg (Ps. 119 : 32). Då skall du saga : denna tidens

vedermoda år icke lika med den harlighet som på oss uppenbaras skall"

(Rom. 8: 18).
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jFemtioanbra Ikapitlet

Att menniskan icke bor akta sig vård hugsva-

lelse utan fastmer skyldig straff.

erre, jag år icke vård din trost, icke

heller din åndes besok. Derfor hand-

lar du rått med mig, når du lemnar

mig fattig och trostlos. Ty kunde jag

ock utgjuta ett haf af tårar, blefve jag

dock icke vård din trost. Jag fortjenar

intet annat ån aga och straff, emedan jag ofta och

svart fortornat dig och groft felat i många stycken.

Med råtta år jag således icke vård den allra ringaste

trost. Men du, milde och barmhertige Gud, som icke

vill, att dina verk skola gå under, utan visar din god-

hets rikedom på barmhertighetens kåril (Rom. 9: 23),

vårdigas ofver allt menskligt matt hugsvala din tjenare

utan all hans egen forskyllan eller vårdighet. Ty din

hugsvalelse står ofver all jemforelse med alla mensk-

liga trosteforsok.

Hvad har jag gjort, att du låter mig njuta en

sådan himmelsk hugnad? Jag kan icke erinra mig

hafva gjort något godt, men vål, att jag alltid varit

benågen till synd och trog till båttring. Detta år sant

och jag kan icke forneka det. Sade jag något annat,

skulle du blifva min motståndare, och det vore ingen

som kunde forsvara mig. Hvad har jag fortjenat med
210
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mina synder annat an helvetet och den eviga elden ? Jag bekånner i

sanning, att jag år vård forakt och smålek och det hofves mig icke att

vara bland dine fromme. Och ehuru jag ogerna hor detta, så maste jag

dock af kårlek till sanningen anklaga mig infor mig sjelf for mina synder,

på det jag desto såkrare måtte blifva delaktig af din barmhertighet.

Hvad skall jag saga, brottslig och full af blygsel som jag år ? Min

mun har icke ett ord att saga annat an detta : jag hafver syndat, forbarma

dig ofver mig, forlåt mig ! Lemna mig ånnu en liten stund att begråta

mitt elånde, innan jag vandrar af till morkrets land och omhvårfves af

dodens natt (Job 10: 21). Hvad kråfver du mer af den brottslige och

elåndige syndaren, ån att han år forkrossad af anger ofver sina synder

och odmjukar sig infor dig? I en sann anger och under hjertats

odmjukande fodes hoppet om forlåtelse ; det ångsliga samvetet lugnas,

den forlorade nåden återvinnes, menniskan frålsas for den tillkommande

vreden och så mota hvarandra i en helig kyss Gud och den botfårdiga

sjålen.

Syndarens odmjuka anger år dig, herre, ett vålbehagligt offer och

infor ditt ansigte en sotare lukt ån något upptåndt rokverk. Det år den

tacknåmliga smorjelse som du velat hafva utgjuten ofver dina heliga

fotter, ty ett bedrofvadt och forkrossadt hjerta varder du, Gud, icke

foraktande (Ps. 51: 19). Hår år fristaden mot fiendens vrede ; hår helas

hvad annorstådes sonderbrutits, hår renas hvad verlden beflåckat.



3Femtiotre6je IRapttlet

Om Guds nåd, som icke har något gemen-

samt med ett jordiskt sinne.

lin son! Min nåd år dyrbar; hon tål

icke att blandas tillsammans med

yttre ting och jordiska nojen. Du
maste for den skull skilja dig ifrån

allt, som kan utgora hinder for

nåden, om du vill, att hon skall

ingjutas i ditt hjerta. Sok dig ett afskildt rum

och vistas der gerna ensam med dig sjelf, begår

icke samtal med någon, utan utgjut hellre ditt

hjerta infor Gud i andåktig bon, på det du må

behålla ett ång-erfullt sinne och ett rent samvete.

Akta hela verlden for intet ; sått umgånget med

Gud langt framfor allt yttre. Ty du kan icke

på samma gang umgås med mig och finna din

lust i det forgångliga. Du maste skilja dig ifrån

vånner och bekanta och hålla ditt sinne fritt från

all timlig trost. Så uppmanar den helige aposteln

Petrus, att de kristtrogne skola vara såsom fråm-

lingar och gåster på jorden (i Petr. 2 : 11).

O, hvilken frimodighet skall icke en doende

hafva, som icke qvarhålles vid verlden af någon

lust till det forgångliga. Men att på sådant sått

hafva sitt hjerta skildt från allt, det formår icke
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en svag sjal, och den naturliga menniskan kånner icke den inre menni-

skans frihet. Men viil hon i sanning vara en andlig menniska, maste bon

afstå från både nårmare och fjermare bekantskaper och icke taga sig till

vara for någon så mycket som for sig sjelf. Har du fullkomligt ofver-

vunnit dig sjelf, skall du låttare beherska det ofriga. Ty att segra ofver

sig sjelf år en fullkomlig seger, och den som forstår att så beherska sig,

att sinligheten lyder fornuftet och fornuftet i allt lyder mig, år en

rått segervinnare ofver sig sjelf och herre ofver verlden.

Har du lust att nå denna hojd, så maste du borja som en man och*

såtta yxan till roten for att utrota och forstora det hemliga, otillborliga

behaget till dig sjelf och till allt eget och timligt godt. På denna synd,

att nåmligen menniskan allt for ohejdadt ålskar sig sjelf, beror nåstan

allt som bor i grund utrotas. Har detta onda blifvit ofvervunnet och

kufvadt, så skall derefter stor frid och ro herska. Men emedan få vinn-

lågga sig om att fullkomligt do sig sjelfve och helt och hållet gå ut från

allt eget, forblifva de invecklade deruti och kunna icke i anden hoja sig

ofver sig sjelfve. Men hvar och en som vill fritt vandra med mig maste

doda alla sina onda otillborliga lustar och icke med jordisk kårlek och

åstundan fåsta sig vid något hår i verlden."



jfemtlofjerbe Ikapitlet

Huru olika naturen och nåden

verka.

in son, gif noga akt på natu-

rens och nådens verknin-

gar, ty de åstadkomma

roreiser af vida olika art,

hvilken skilnad ofta år så

fin, att den nåppeligen kan

mårkas utom af en andlig och i sitt inre

upplyst menniska. Nu åstunda visserligen

alle det som år godt, och forete ock något

godt i sina ord och gerningar, men det fin-

nes sken af detgoda som bedrager, mange.

Naturen år listig ; hon lockar, insnår-

jer och bedårar mangen och har i allt sig

sjelf till mål. Men nåden går enfaldigt till

våga, undviker allt slags ondt (i Tess.

5 : 22), brukar intet svek och gor allt for

herrens skull allena, i hvilken hon ock har

sitt yttersta mål.
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Naturen vill ogerna do, vill icke kufvas, under-

tryckas och vara underdanig. Nåden deremot

beflitar, sig om det egna doendet, strider mot sin-

ligheten, soker att blifva kufvad och ofve'rvunnen

och vill icke begagna sig af sin egen frihet, ålskar att

hållas i tukt och åstundar icke att herska ofver någon,

utan att alltid lefva, roras och hafva sin vareise i Gud,

och år beredd att for Guds skull odmjukt boja sig for

alla menniskor.

Naturen stråfvar for egen båtnad och aktar på,

hvilken vinst hon kan hafva af andre ; men nåden

tanker icke på hvad som år nyttigt och formånligt for

henne sjelf, utan hvad som gagnar mange (i Kor.

10: 33).

Naturen tager gerna mot heders- och vordnads-

betygelser ; nåden gifver troget Gud allena åran.

Naturen fruktar smådelse och fdrakt; nåden frqj-

dar sig att for Jesu namns skull lida forsmådelse (Ap.

G. 5: 41).

Naturen ålskar maklighet och hvila ; nåden kan

icke vara sysslolos utan omfattar arbetet med lust och

frqjd.

Naturen soker efter det som år fint och vackert

och afskyr det simpla och fula ; nåden frojdar sig åt

det enfaldiga och ringa, stråfvar icke emot det som år

stråft och biyges icke for att gå i en gammal dragt.

Naturen ser på det timliga, glåder sig åt jordisk

vinning, sorjer ofver forluster, blir retad af den minsta

fordampning ; nåden vånder sig mot det eviga, faster

sig icke vid det forgångliga, oroas icke af timliga for-

luster, forbittras ej af hårda ord, ty hennes skatt och

hennes glådje år i himmelen, der ingenting kan for-

loras.
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Naturen år girig och tager hellre, an hon gif-

ver, emedan' hon ålskar egen fordel; nåden år

gifmild och vålgorande, oegennyttig, nqjd med

litet och anser det vara saligare att gifva ån att

taga (Ap. G. 20: 35).

Naturen ålskar de skapade tingen, det egna

kottet, fåfånglighet och forstroelser ; nåden vån-

der sig till Gud och till det goda, forsakar det

skapade, flyr verlden, hatar kottets begårelser,

såtter en grans for sinnets ostadighet och undvi-

ker blygsamt allt offentligt upptrådande.

Naturen vill gerna hafva yttre frojder som

fornoja sinligheten, men nåden soker sin glådje i

Gud allena och frojdar sig i det hogsta goda ofver

allt annat.

Naturen gor allt for vinstens och den egna

nyttans skull, aldrig någonting for intet, utan

våntar antingen en lika god eller en båttre åter-

tjenst, antingen att berommas eller att komma i

någons ynnest for det goda hon gjort och fordrar,

att man skall tillborligt uppskatta hennes gernin-

gar och gåfvor. Men nåden soker intet timligt

och begår ingen annan Ion ån Gud allena; af jor-

diskt godt åstundar hon intet mer, ån det som kan

tjena henne for vinnandet af det eviga.

Naturen finner ett noje i att hafva mange

vånner och frånder, skryter ofver bord och rang,

har ett småleende for de måktige, smickrar de

rike och berommer sine jemnlikar ; nåden ålskar

åfven ovånner, hogfårdas icke ofver sine mange

vånner, lågger icke vigt på rang och bord, så vidt

den icke år forenad med någon synnerlig fortjenst,

gynnar mer den fattige ån den rike, hyser storre
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deltagande for den oskyldige an for den måktige, glåder sig ofver san-

ningen, icke ofver lognen (i Kor. 13: 6), uppmanar alitid de fromme

att trakta efter hogre nåd (1 Kor. 12 : 31) och att genom dygd och goda

gerningar varda Guds son alltmer like.

Naturen klagar jemt ofver brist och besvårligheter ; nåden bar fat-

tigdomen med ståndaktighet.

Naturen hånfor allt till sig sjelf, strider och våsnas for eget basta

;

nåden hånfor allt till Gud, från hvilken allt hafver sitt ursprung ; intet

godt tillskrifver hon sig sjelf, bår sig heller icke hogfårdigt åt, år icke

tråtosam och vill icke gora sin egen mening gållande framfor andres,

utan i allt hvad hon tanker och kånner, ståller hon sig under den eviga

visheten och Guds profning.

Naturen vill gerna utforska hemligheter och hora nyheter, år ytlig

och forsokslysten, onskar blifva bemårkt och gora sådant, hvaraf kan

skordas pris och beundran ; men nåden gor sig ingen moda att få veta

det som år nytt och sållsamt, emedan allt sådant hårror af det gamla

forderfvet, då intet nytt och varaktigt finnes på jorden. Hon lår derfor

menniskan att tygla sina lustar, att taga sig till vara for fåfånglig sjelf-

behagsamhet och skryt, att blygsamt dolja det som kan vara vårdt pris

och beundran och i allt soka Guds åra och nåstans gagn. Hon vill icke,

att man skall beromma henne eller det som år hennes eget, utan att

Gud, som af idel kårlek gifvit allt, må varda vålsignad for sina gåfvor.

Denna nåd år ett ofvernaturligt ljus och en Guds sårskilda gåfva

och egentligen ett kånnetecken på de utvalde och en underpant på deras

eviga salighet. Hon hojer menniskan ofver det jordiska till att ålska

det himmelska och forvandlar henne från en kottslig menniska till en

andlig. Ju mer alltså naturen nedtryckes och kufvas, desto storre nåd

tillstrommar oss, och genom nya nådebesok fornyas dag for dag den inre

menniskan efter Guds belåte."

^4fø-"å^



jfemtiofemte Ifcapttlet

Om naturens fbrderf och den gudomliga

nådens kraft.

erre min Gud, du som skapat mig

efter ditt belåte, forlåna mig denna

nåd, som du visat mig vara af stor

betydelse, ja, nodvåndig for min

salighet, att jag må ofvervinna min

genomforderfvade natur, som dra-

ger mig till synden och ned i forderfvet. Ty jag

kånner i mitt kott en syndens lag, som strider mot

den lag, som år i min ånde, och binder mig vid

sinlighetens tjenst (Rom. 7 : 23), och jag kan icke

stå emot mina be^årelser, om icke din allra heli-

gaste nåd ingjutes i mitt hjerta och gor mig

bistand.

Din nåd, ja din stora nåd år mig af noden

for att besegra naturen, som allt ifrån ung-

domen år benågen till det onda. Ty genom

den forstå menniskan, Adam, bragt på fall

har hon genom egna synder fdrderfvat sig,

och stiaffet har kommit ofver alla men-

niskor (Rom. 5: 12), så att samma natur,

som af dig skapades god och råttskaf-

fens, nu genom synd och svag-

het har blifvit en forderfvad
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natur, emedan hennes egna drifter, lemnade åt

sig sjelfva, forleda henne till synd och draga henne

nedåt. Den lilla kraft, som hon ånnu eger i

behåll, ligger som en gnista under askan. Och

denna gnista år det naturliga fornuftet sjelft, som,

ehuru omgifvet af djupt morker, dock ånnu kan

skilja mellan godt och ondt, sant och falskt,

ånskont det icke formår utfora allt hvad det gillar

och icke heller kan blifva delaktigt af sanningens

fulla ljus.

Håraf kommer, o min Gud, att jag efter den

invertes menniskan hafver lust till Guds lag

(Rom. 7 : 22), i det jag vet, att dina bud åro goda,

råtta och heliga, och åfven inser, att man bor fly

allt ondt och syndigt. Men efter kottet tjenar jag

syndens lag (Rom. 7: 25), i det jag mera lyder

sinligheten an fornuftet. Deraf kommer, att viljan

år for handen hos mig, men att fullborda det goda

finner jag icke (Rom. 7: 18). Jag foresåtter mig

ofta mycket godt, men emedan nåden, som skulle

understodja min svaghet, fattas mig, så viker jag

vid minsta motstånd och utråttar intet. Jag kån-

ner således fullkomlighetens våg och ser klart nog,

huru jag bor handia, men nedtryckt under bordan

af mitt eget forderf, kan jag icke nå det fullkomliga.

O herre, huru år icke din nåd mig af hogsta

noden for att borja, fullfolja och fullborda det goda.

Ty utan henne måktar jag intet (Joh. Ev. 15: 5),

men når hon styrker mig, formår jag allt i dig

(Filipp. 4: 13). O du himmelska nåd, utan hvilken det

icke finnes någon egen fortjenst och alla naturens

gåfvor åro att anse af intet varde. Konst, rike-

dom, skonhet, styrka, snille, våltalighet galla infor

"\\
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dig, herre, intet utan din nåd. Ty naturens gåfvor åro gemensamma for

onda och goda; men den gåfva, som endast de utvalde undfå, år nåden

eller kårleken ; och med hennes insegel på sig skola de hållas vårdige

det eviga lifvet. Och så hog år denna nåd, att hvarken profetians eller

undrets gåfva eller det djupaste åskådande galler något henne forutan.

Ja, icke ens tron eller hoppet eller några andra dygder behaga dig utan

nåden och kårleken (i Kor. 13).

O du saligaste nåd,. som gor de andligen fattige rike på dygd och

de lekamligen rike af hjertat odmjuke, kom, sank dig ned till mig, upp-

fyll mig bittida med din trost, att min sjal icke må uppgifvas af trotthet

eller forsloas genom mitt sinnes troghet. Jag bonfaller infor dig, herre

:

låt mig finna nåd for dina ogon, om också allt annat som naturen åstun-

dar skulle formenas mig. Blefve jag ock frestad och hemsokt af många

sorger, så fruktade jag dock intet ondt, ty din nåd år med mig. Hon år

min styrka, hon bringar mig råd och hjelp. Hon år måktigare an alle

fiender och visare an all verldens vise.

Hon år en sanningens lårarinna, en uppfostrarinna i dygd, ett hjer-

tats ljus, en trost i bedrofvelsen ; hon forjagar sorgen, aflågsnar fruktan,

nårer andakten och lockar fram tårarne. Hvad år jag utan henne annat

ån ett fortorkadt tråd, en oduglig stam som bor bortkastas. Låt derfor

din nåd, o herre, forekomma mig, leda mig och gora mig skicklig till allt

godt verk genom Jesus Kristus, din son. Amen.



^Femtiosjette Ikapitlet

Att vi skola forsaka oss sjelfve, taga korset på oss och

folja Kristus.

|in son ! Ju mer du formår gå ut från dig sjelf, desto inner-

ligare kan du forsånka dig i mig. Liksom frånvaron af

alla begår efter det yttre rodjer våg for den inre friden, så

blifver man ett med Gud, då man helt och hållet kan

forsaka sig sjelf. Jag vill, att du lår dig fullkomlig sjelf

forsakelse och undergifvenhet under min vilja utan motsågelse och klagan.

Folj mig : jag ar vågen, sanningen och lifuet (Joh. Ev. 14 : 6). Utan våg

går man icke, utan sanning vet man intet, utan lif lefver man icke. Jag

år den våg som du bor folja, den sanning som du bor tro, det lif som du

bor hoppas. Jag år den oforstorbara vågen, den ofelbara sanningen, det

obegrånsade lifvet. Jag år den genaste vågen, den hogsta sanningen,

det råtta lifvet, det saliga lifvet, det oskapade lifvet. Om du vandrar

stadigt på min våg, skall du forstå sanningen, och sanningen skall gora

dig fri (Joh. Ev. 8 : 32) och du skall få evinnerligt lif.

Vill du ingå till lifvet, så hall budorden (Matt. 19: 17). Vill du

forstå sanningen, så tro på mig. Vill du vara fullkomlig, så sålj det du

hafver (Matt. 19: 21). Vill du vara min lårjunge, så forsaka dig sjelf

(Matt. 16: 24) Vill du ega det eviga lifvet, så forakta det nårvarande.

Vill du varda upphqjd i himmelen, så fornedra dig på jorden. Vill du

herska tillsammans med mig, så bår ock korset med mig. Ty endast

korsets tjenare finna salighetens och det sanna ljusets våg."

Herre Jesu ! Emedan din våg var smal och foraktad af verlden,

så gif mig kraft att under verldens forakt folja dig, ty tjenaren år icke
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ofver sin herre, icke heller lårjungen ofver sin måstare (Matt. 10 : 24).

Låt din tjenare ofva sig på ditt lif, ty derpå beror min frålsning och den

sanna helgeisen. Hvad jag eljest låser och hor, vederqvicker och till-

fredsståller mig icke fullkomligt.

" Min son, efter du har låst och vet allt detta, salig år du, om du gor

det (Joh. Ev. 13: 17). Den mina bud hafver och haller dem, han år

den mig ålskar ; och jag skall ålska honom och uppenbara mig for

honom (Joh. Ev. 14: 21) och låta honom sitta med mig i min faders

rike. " — Herre Jesu, ske mig, som du har sagt och lofvat. Jag har

af din hånd mottagit korset
;

jag vill båra det till min dod, då du har

lagt det på mig. Korset år en rått lårjunges lif och leder honom till

paradiset. Borjan år gjord ; se tillbaka får man icke, icke heller vika af

från vågen.

Eja, broder, vandrom tillsammans framåt ! Jesus år med oss ; for

Jesu skull hafva vi tagit korset, for Jesu skull må vi ock båra det med
tålamod. Han skall vara vår hjelpare, såsom han år vår fo'regångare

och ledare. Se, vår konung går framfor oss, han vill strida for oss.

Foljom honom manligen ! All fruktan vike fjerran ! Varom beredde

att do som tappre stridsmån och icke fly från korset och komma vår ara

på skam.
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lange intet vidrigt moter dig. Du ger åfven goda råd och forstår att

intala andre mod ; men kommer bekymret plotsligt och knackar på din

egen dorr, då tryter dig både råd och mod.

Mark din stora svaghet, som visar sig just vid obetydliga motgån-

gar. Och likvål år det for ditt basta, som allt sådant sandes i din våg.

Slå bort sorgerna, så godt du kan, och har också ett verkligt bekymmer

drabbat dig, så må det likvål icke helt och hållet slå ned ditt mod och

gora dig handfallen. Lid det åtminstone med tålamod, om du ej kan

gora det med frqjd. Och skulle det vara något, som du ogerna hor och

som våcker din fortrytelse, så gor våld på dig och tillåt dig icke något

otillborligt yttrande, som kunde forarga de svage. Sinnet lågger sig

snart, och smårtan lindras af den återvåndande nåden. Jag lefver ånnu,

sager herren, beredd att bistå dig och trosta dig mer an tillforene,

blott du fortrostar på mig och innerligt åkallar mig. Var jemnare

till sinnes och våpna dig med storre tålamod. Icke allt år forloradt,

om du finner dig oroad och svart frestad. Du år menniska och icke

Gud, du år kott och ingen engel. Huru skulle du alltid kunna bevara

din dygd, då englarne i himmelen och de forstå menniskorna i paradiset

icke lange blefvo beståndande ? Det år jag, som uppråttar och helår

de bedrofvade, som upptager dem, som bekånna sin svaghet, till mig

i min hårlighet."

Herre, vålsignadt vare ditt ord, som år for min mun sotare an

honung och honungskaka (Ps. 19: 11). Hvad skulle jag gora i min

nod och ångest, om du icke styrkte mig med dina heliga trosteord ? Blott

jag en gang hinner salighetens hamn, hvad bekymrar mig då hvad och

huru mycket jag har lidit? Gif mig, o herre, ett godt slut, en salig bort-

gang från denna verlden. Tank på mig och visa mig råtta vågen till ditt

rike. Amen.



3Femtfoåttonbe Ifcapttlet.

Att man icke skall soka utforska allt for hoga ting och Guds
forborgade domar.

in son, tag dig till vara att tvista om hoga åmnen och

Guds hemliga rådslag: hvarfor den ene lemnas så ofver-

gifven, då den andre får erfara så mycken nåd ; hvarfor

en blir så hårdt slagen och en annan upphojes så utonr

ordentligt. Allt sådant ofverstiger menniskans fattning,

och intet begrundande, intet tankeutbyte dodlige emellan

formår utleta det gudomliga rådslutet. Når derfor

fienden ingifver dig något dylikt eller forvetna menniskor fråga dig

derom, så svara med profetens ord : Herre, du år råttfårdig och råtte

åro dina domar (Ps. 119: 137) eller : Herrens ratter åro sanne och rått-

fårdige allesamman (Ps. 19 : 10). Mine domar bora fruktas, icke

granskas, emedan de for det menskliga forståndet åro ofattbare.

Undvik åfven att grubbla ofver och tvista om de heliges fortjenst

såsom hvilken af dem varit heligare an den andre, och hvilken af dem

år den storste i himmelriket. Sådant alstrar ofta kif och gagnlosa stri-

der, nårer dessutom hogfården och fåfångan, hvaraf komma hat och

misshålligheter, då den ene i hogfård forfåktar sin mening, den andre

sin. Att vilja veta och utforska sådant har ingen vålsignelse med sig,

utan misshagar fastmer de helige ; ty jag år icke en tvedragtens utan

en fridens Gud (1 Kor. 14 : 33) ; och friden består i sann odmjukhet,

icke i sjelfupphojelse.

Någre upptåndas af en kårlekens nitålskan att verka an det ena

an det andra, men med en bojelse af mera mensklig an gudomlig art.

Det år jag, som skapat alle helige, jag som gifvit dem nåden och be-

kront dem med ara. Jag kånner hvars och ens fortjenster, jag har
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forekommit dem med min ljufliga nåd. Jag har kant mine utvalde

fore verldens begynnelse. Jag har uttagit dem ur verlden, de hafva

icke utvalt mig (Joh. Ev. 15: 16). Jag har kallat dem af nåd, dragit

dem till mig af barmhertighet, ledt dem genom många farligheter, ingifvit

dem riklig trost, forlånat dem uthållighet och kront deras talåmod.

Jag kånner den forste och den siste. Jag omfattar alle med out-

såglig kårlek. Jag bor prisas i alle mine helige, vålsignas ofver allting

och aras i hvar och en, som jag så hogt forhårligat och utkorat utan

någon hans egen foregående fortjenst. Den som ringaktar en af mine

minste, han årar icke heller de store, ty både store och små har jag

gjort. Och den som foraktar någon af de helige, han foraktar åfven

mig och alle andre i himmelriket. De åro alle ett genom kårlekens

band, kånna detsamma, vilja detsamma och ålska hvarandra, alle som en.

Men dessutom — hvilket år an hogre — de ålska mig mer an

sig sjelfve och sin egen fortjenst. Ty, ryckte upp ofver sig sjelfve och

uttagne ur egenkårleken, forsånka de sig helt i min kårlek och hvila i

dess åtnjutande. Det finnes ingenting som kan vånda dem bort eller

nedslå dem, emedan de, fulle af den eviga sanningen, brinna af en

outslåcklig kårleks eld. De kottsliga och sinliga menniskorna, som

icke kunna ålska något annat ån sina egna frojder, borde tiga i stallet

for att vidt och bredt tala om de heliges tillstånd. De taga från och

lågga till efter eget tycke, och icke såsom det behagar den eviga

sanningen.

Mange gora så af okunnighet, i synnerhet de, som i sitt hjertas

morker knappast veta hvad det vill saga att ålska någon med en fullkom-

ligt andlig kårlek. Mange dragas dessutom af naturlig bojelse och

mensklig vånskap till den ene eller den andre, och såsom de forhålla sig

i det jordiska, så forestålla de sig ock det himmelska. Men det år en

skilnad utan någon jemforelse melian det som de ofullkomlige tanks, och

det som de upplyste genom hogre uppenbarelse åskåda.

Tag dig ailtså till vara, min son, att tala om sådant som ofverstiger

din fattning, och vinnlågg dig om att varda funnen i Guds nke, om ock

blott såsom den minste. Och visste du också, hvem som i Guds rike
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vore heligare och storre an den andre, hvad skulle ett sådant vetande

gagna dig, om du icke derigenom blefve an odmjukare infor mig och

upptåndes att an hogre prisa mitt namn ? Den som tanker på sina

stora synder och sina små fortjenster samt huru langt aflågsen han år

från de heliges fullkomlighet, handlar mycket tåckeligare for Gud, an

den som mycket sysselsåtter sig med och tvistar om deras hoghet eller

ringhet. Det år båttre att med tårar och from åkallan bedja Gud, att

deras hårliga foresyn må våcka oss till odmjukhet, ån att med inbilsk

sjelfklokhet soka bedoma deras forborgade varde.

De åro val, ja fullkomligt tillfreds ; kunde allenast menniskan vara

tillfreds och afhålla sin tunga från fåfångligt tal. De skryta icke ofver

egna fortjenster, ty de tillskrifva icke sig sjelfve något, utan mig alltgodt,

emedan jag gifvit dem allt af min oåndliga kårlek. De åro uppfylde af

en sådan kårlek till det gudomliga och af en sådan ofversvinnelig frojd,

att de icke sakna någon åra, att ingen salighet fattas dem. Ju hogre de

hafva kommit i hårlighet, desto odmjukare åro de i sig sjelfve och mig

desto nårmare. och kårare. Derfor sager skriften, att de kastade sina

kronor for Gud och folio på sitt ansigte for lammet och tillbådo den som

lefver från evighet till evighet (Upp. B. 4: 10).

Mange fråga, hvem som år den storste i Guds rike, och veta icke,

om de sjelfve åro vårdige att råknas bland de minste. Det år stort

nog att vara den minste i himmelen, der alle åro store, emedan alle

der kallas och åro Guds barn. Af den minste skola varda tusende (Jes.

60: 22) och hundraåra syndare skola forbannade varda (65: 20). Då

lårjungarne fragåde, hvilken vore den storste i himmelriket, fingo de till

svar: 'Utan I omvanden eder och varden såsom barn, skolen I icke

inkomma i himmelriket. Hvilken nu sig sjelfså fornedrar som detta bar-

net, han år den storste i himmelriket'' (Matt. 18 : 3—4).

Ve dem, som icke vilja fornedra sig med de små, ty himmelrikets

trånga port skall icke medgifva dem intråde. Ve ock de rike, som hår

hafva sin hugnad (Luk. 6 : 24), ty når de fattige ingå i Guds rike, skola

de stå utanfor med jåmmerrop. Glådjens I odmjuke, frojdens I fattige
;

Guds rike år edert, om I eljest vandren i sanningen."



jfemtfonionbe Ikapftlet

På Gud allena satte man allt hopp och all fortrostan.

r
erre, hvarpå kan jag fortrosta i detta lifvet, eller hvad år

min basta hugsvalelse hår på jorden ? Ar det icke du,

min herre och min Gud, hvars barmhertighet år utan

ånde ? Når gick mig vål utan dig, eller illa, når du var

med mig? Jag vill hellre vara fattig for din skull ån rik

utan dig. Jag vill hellre vara en fråmling på jorden med

dig ån ega himmelen utan dig. Der du år, år himmelen, och der du icke

år, år doden och helvetet. Du år min långtan, och derfor maste jag

sucka efter dig, bedja och ropa efter dig. På ingen utom på dig allena,

min Gud, kan jag forlita mig, att i råttan tid finna hjelp i noden. Du år

mitt hopp och min tillflykt, du år min hugsvalare, den trofastaste af alle.

Alle andre soka sitt eget (Filipp. 2 : 21). Du vill blott min fråls-

ning och min forkofran och vånder allt till mitt basta. Och når du

utsåtter mig for åtskilliga frestelser och motgångar, så fogar du allt till

min fromma, du som på tusen sått plågar profva dine vånner. Under

sådana profningar ålskar och prisar jag dig icke mindre, ån når du

uppfyller mig med himmelsk trost.

På dig, herre min Gud, såtter jag då hela mitt hopp och min for-

trostan, till dig hemståller jag all min nod och sorg, ty allt hvad jag ser

utom dig finner jag bråckligt och obeståndigt. Mange vånner gagna

mig icke, måktige hjelpare kunna icke bistå mig, kloke rådgifvare icke

råda mig, de lårdes bocker icke trosta mig, stora rikedomar icke frålsa

mig, det mest undangomda stalle icke skydda mig, om du sjelf icke

bistår, hjelper, styrker, trostar, undervisar och beskyddar mig.
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Ty allt, som tyckes befordra frid och lycksalighet, år af intet varde,

om du icke år tillstådes. Du år all godhets ursprung och mål, du år

lifvets hqjd och djupet af allt som kan uttalas, och att hoppas på dig ofver

aliting år alle dine tjenares kraftigaste hugsvalelse.

Till dig lyfter jag mina ogon, på dig fortrostar jag, min Gud, barm-

hertighetens fader ! Vålsigna och helga min sjal med himmelsk vålsig-

nelse, att hon må varda din heliga boning och såtet for din eviga hårlig-

het, och att intet må finnas i detta ditt tempel, som kan fortorna ditt

majeståt. Se till mig efter din oåndliga godhet och stora barmhertighet

och bonhor din fattige tjenare, som i sitt elånde irrar fjerran i dods-

skuggans land. Beskydda och bevara din tjenares sjal under det usla

lifvets många faror och ledsaga henne med din nåd på fridens våg till

det eviga lj usets boningar. Amen.
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©m Bltarets Sakramente

En hjertlig inbjudning till den heliga nattvarden.

(Kristi rost.)

ommen till mig, I alle, som arbeten och åren betungade, och

jag vill vederqvicka eder" (Matt. n: 28), sager herren. "Det

brodet, som jag gifva skall, år mitt kott, hvilket jag gifva skall

for verldens Uf" (Joh. Ev. 6: 51). "Tagen och åten : detta år

min lekamen, som for eder utgifveji varder; detta g'oren till min

åminnelse" (1 Kor. 11: 24). "Hvilken som åter mitt kott och dricker

mitt blod, han blifver i mig och jag i honom " (Joh. Ev. 6 : 56). 'De ord

jag sager eder åro ånde och Uf" (Joh. Ev. 6 : 63).
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tfdreta Ikapitlet

Med hvilken vordnad man bor anamma Kristus.

(Lårjungens rost.)

essa åro dina ord, herre Kristus, du eviga sanning, ehuru de

icke uttalades vid ett och samma tillfålle, eller återfinnas

på samma stalle i skriften. Enår de dock åro dina ord

och åro sannfårdiga, vill jag mottaga dem med ett tacksamt

och troende hjerta. De åro dina, ty du har uttalat dem, och de

åro ock mina, ty du har talat dem till min salighet. Gerna tager jag

emot dem från din mun, på det de må djupare intrånga i mitt hjerta.

Såsom milda ord, fulla af ljuflighet och kårlek, rora och uppvåcka de

mig, men mina egna missgerningarafskråcka mig och mitt orena samvete

haller mig tillbaka från att mottaga så stora hemligheter. Dina ljufva

ord uppmuntra mig, men mina många synder nedslå mig.

Du bjuder mig att trostefullt nalkas dig, om jag vill hafva någon del

i dig, och anamma ododlighetens spis, om jag har någon åstundan efter

evigt lif och hårlighet. "Kommen till mig," sager du, "alle I, som

arbeten och åren betungade, och jag vill vederqvicka eder." O ljufva,

vånliga ord i syndarens ora, genom hvilka du, herre min Gud, inbjuder

de fattige och de elånda till din allraheligaste kårleks delaktighet ! Men

hvem år jag, herre, att jag skulle våga nalkas dig ? Se, himlarnes himlar

kunna icke omfatta dig, och du sager: " Kommen till mig I alle."

Hvad innebår då denna allra mildaste godhet, denna så vånliga

nbjudning? Huru skali jag våga komma, jag som icke vet med mig

något godt ? Huru skall jag kunna fora dig in i mitt hus, dig som jag så

ofta fortornat ? Englar och erkeenglar skyla sina anleten for dig, de

helige och råttfårdige frukta dig, och du sager: "Kommen till mig I
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alle!" Om du, herre, icke sade det, hvem skulle tro det vara sant ?

Om du icke bjode, hvem skulle understå sig att komma?

Se, Noah, den råttfårdige mannen, arbetade på arken i hundra år

for att rådda sig tilisammans med någre få, och huru skall jag då på en

kort stund kunna bereda mig att med vordnad mottaga hela verldens

store byggmåstare ? Moses, din tjenare och synnerligen fortrogne van,

bygde en ark af hållbart trå och ofverdrog den med renaste guld for att

deri nedlågga lagens taflor ; och jag, skropliga vareise, skulle våga att

så lått mottaga lagens stiftare och lifvets skapare ! Salomo, den visaste

konung i Israel, bygde under sju år ett hårligt tempel till ditt namns pris

och firade med en åtta dagars hogtid dess invigning ; han frambar tusen-

tals forsoningsoffer och stalde under basuners klang och festligt jubel

forbundets ark på det for densamma beredda rummet. Och jag, den

elåndigaste och fattigaste menniska, skulle infora dig i mitt hus, jag som

knappt kan tillbringa en half timme i andakt? Ack, att jag blott en half

timme kunde forhålla mig vårdigt

!

O min Gud, huru mycket hafva icke desse beflitat sig om att vara

dig till behag ! Ack, huru litet gor icke jag ! Hvilken kort stund an-

vånder jag icke att bereda mig till din heliga nattvard ! Sålian år jag

fullkomligt samlad och hogst sålian år jag alideles fri från forstroelse.

Och dock borde vål om någonsin, vid den saliga nårvaron af din gudom-

lighet, alla fråmmande tankar vara borta och ingenting i verlden syssel

såtta mig, ty det år icke en engel blott, utan englarnes herre som jag

skall mottaga såsom gast. Och likvål år det stor skilnad melian for-

bundets ark med dess heliga ting och din rena lekamen med dess out-

sågliga nådegåfvor, mellan de levitiska offren som voro skuggan af det

tillkommande, och din kropps sanna offer som var en fullbordan af alla

det gamla testamentets offer.

Hvarfor upptåndes jag då icke af en mera brinnande långtan efter

din heliga nårvaro? Hvarfor bereder jag mig icke sorgfålligare att

mottaga dig, du allraheligaste, då desse gamle helige patriarker, pro-

feter, konungar och furstar, ja ett helt folk visade en sådan from nit-

ålskan i sin gudstjenst ?
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Den fromme konung David dansade framfor Guds ark i helig

frojd, påminnande sig de vålgerningar som Gud i fordomtima bevisat

hans fader. Han låtforfårdiga många slags strångaspel, forfattade psalmer

och anordnade dessas hogtidliga afsjungande. Sjelf sjong han dem ofta

till sin harpa. Undervisad af Guds helige ånde, lårde han Israels folk

att prisa Gud af allt hjerta och med enhållig rost dagligen prisa och

forkunna hans namn. Om man på den tiden ådagalade en så stor

andakt och infor forbundets ark firade sådana glådjehogtider till den

gudomliga nådens forhårligande, hvilken andakt och vordnad borde icke

jag och hvar och en kristen visa vid altarets sakrament under åtnju-

tande af Kristi allra heligaste lekamen och blod.

Mange vandra till skiida orter for att uppsoka helgonens reliker

;

med beundran åhora de deras bedrifter och bese de stora, hårliga

kyrkorna; de kyssa ock de i siden och guld holjda benen. Och se,

du år sjelf nårvarande hos mig hår i altarets sakrament, du min Gud,

alle heliges helige, menniskornas skapare och englarnes herre.—Ofta

år det nyfikenhet att se sållsamma ting, som drifver de nyss nåmda

menniskorna, och ringa år den båttringsfrukt som de skorda deraf,

isynnerhet då ett sådant kringvandrande sker låttsinnigt, utan ett bot-

fårdigt sinne. Men hår, i altarets sakrament, år du sjelf nårvarande,

Gud och menniska, Kristus Jesus, och hår vinnes riklig frukt till salighet,

så ofta vi vårdigt och andaktsfullt anamma dig. Men hårtill leder oss

ingalunda låttsinnet, forvetenheten eller den kottsliga lustan, utan en

fast tro, ett stilla hopp och en uppriktig kårlek.

O du, verldens osynlige skapare, huru underbart du handlar med

oss ! Huru ljufligt och nådigt du vårdar dine utvalde, åt hvilke du gifver

dig sjelf i sakramentet ! Detta ofverstiger allt forstånd detta framfor

allt annat drager de frommes hjertan till dig och upptånder deras kårlek.

Ty de sant troende, som inviga hela sitt lif till båttring och helgelse,

mottaga ofta i detta allraheligaste sakrament stor nåd till gudaktighet

och kårlek till det goda.

O, hvilken underbar och hemlighetsfull nåd ligger icke i sakra-

mentet, hvilken blott de trogne kånna men de otrogne och syndens
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tjenare icke kunna erfara. Genom detta sakrament utdelas andlig nåd,

sjålens forlorade krafter återstållas och dess af synden vanstålda skonhet

kommer tillbaka. Så stor år stundom denna nåd, att under dess fulla

åtnjutande icke blott sjålen utan åfven den svaga kroppshyddan kånner

sig stårkt med hogre krafter.

Men sorgligt och i hog grad beklagligt år det, att vi åro så ljumme

och forsumlige, att vi icke hafva storre åstundan efter Kristus, som

allena år grunden for vart hopp och vår salighet. Ty han år vår

helgelse och forlossning, han, vandrarnes trost och de heliges eviga

hugnad.

Derfor må man vål klaga ofver, att mange akta så litet på denna

helsosamma hemlighet, som fyller himmelen med glådje och uppehåller

hela verlden. O, hvilken blindhet och hjertats hårdhet att icke såtta

hogre varde på en så outsåglig gåfva och att genom ett ofta uppre-

padt missbruk slutligen betrakta den med vanvordnad.

Ja, om detta heliga sakrament blott på ett enda stalle heligholles

och utdelades af blott en prest i verlden, med hvilken begårlighet, tror

du vål, skulle icke menniskorna då soka det stallet och den presten

for att nårvara vid det gudomliga mysteriets firande. Men nu finnas

mange prester och Kristi lekamen och blod utdelas på många stållen,

på det Guds nåd och kårlek till menniskorna skall varda desto kraf-

tigare uppenbarad, ju vidstråcktare herrans nattvard utbredes ofver hela

jordens krets.

Tack vare dig milde, Jesus, du trogne herde, som så nådeligen

vederqvicker oss, arme fråmlingar hår nere, med din dyra lekamen

och blod och så vanligt inbjuder oss till dess åtnjutande, i det du

sager :
" Kommen till mig I alle, som arbeten och åren betungade, och jag

vill vederqvicka eder."



Hnbta Tkapftlet

Om den stora godhet och kårlek, som Gud bevisar menniskan

i Altarets sakrament.

(Lårjungen).

j| fortrostan på din godhet och stora barmhertighet kommer

jag fram till dig, herre, såsom den sjuke till sin låkare,

såsom en hungrig och torstig till lifvets kalla, såsom en

tiggare till himmelens konung, såsom en skapad vareise till

skaparen, såsom en trostlos till sin milde trostare. Men

hvadan kommer det, att du nalkas mig? Hvem år jag, att

du sjelf vill gifva dig åt mig? Huru vågar syndaren visa

sig infor dig? Och huru kan du vårdigas komma till syndaren ? Du
kånner din tjenare och vet, att han icke har något godt i sig, for hvars

skull du bevisar honom detta. Jag bekånner derfor min ovårdighet,

erkånner din godhet, prisar din mildhet och tackar dig for din oåndliga

kårlek. For din egen skull gor du detta utan all min fortjenst, att jag

må båttre låra kånna din godhet, upptaga i mig din kårlek och an kraf-

tigare forbindas till odmjukhet. Detta år din glådje, o herre, och du har

bjudit att så skall ske ; derfor glåds åfven jag ofver din nedlåtande

mildhet. Ack, att min oråttfårdighet icke utgjorde något hinder

!

O, du mildaste, saktmodigaste frålsare ! Hvilken outsåglig vordnad,

tacksamhet och evigt pris åro vi dig icke skyldige for mottagandet af

din heliga lekamen och blod, hvars hoghet ingen menniska kan fatta

och uttala. Men hvad skall jag tånka vid denna heliga måltid, når

jag går fram till min herre, som jag aldrig tillfyllest kan vorda och

dock långtar efter att undfå. Hvad år vål båttre och nyttigare for mig

an att odmjuka mig i stoftet infor dig och prisa din oåndliga godhet.

Jag prisar och upphqjer dig, min Gud, evinnerligen. Jag odmjukar mig

och bojer mig infor dig i djup kånsla af min ovårdighet.
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Se, du år den heligaste bland de helige och jag år den orenaste

bland syndare ! Och du vånder dig till mig, som icke ens år vårdig

att se upp till dig. Se, du kommer till mig, du vill vara når mig, du

inbjuder mig till ditt bord. Du vill undfågna mig med himmelsk spis,

med englars brod, ja, med intet mindre an dig sjelf, det lefvande brodet,

som nederkommer af himmelen och gifver verlden lif (Joh. Ev. 6 : 33).

Hvadan sker mig sådan kårlek ? O, hvilken nåd lyser icke fram

håruti ! Huru borde jag icke tacka och prisa dig ! Huru helsosamt och

vålgorande var icke ditt rådslut, når du instiftade denna ljufva måltid,

i hviken du gifver dig sjelf till åtnjutande ! O, huru underbara åro icke

dina verk, huru måktig din kraft, huru ofelbar din sanning ! Ty du

talade, och alla ting blefvo ; och allt vardt såsom du bjod (Ps. 2>3' 9)-

Det år underdbart och dock trovårdigt, ånskont det ofvergår allt mensk-

ligt forstånd, att du, herre min Gud, sann Gud och sann menniska, år

verkligt tillstådes under ett ringa brod och vin, och utan att fortåras

åtnjutes af den som anammar sakramentet.

Du, verldarnes herre, som ingenting behofver, vill genom ditt sakra-

ment taga din boning i oss. Bevara mitt hjerta och min kropp obe-

smittade, på det jag med rent och gladt samvete ofta må kunna fira

denna din hemlighetsfulla måltid och åtnjuta den till min eviga salig-

het, såsom du hafver stiftat och forordnat den, dier till åra och evigf

åminnelse.

Var glad min sjal och tacka Gud for en så adel gåfva, en sådan

trost utan like, som han forlånat dig i denna tåredalen. Ty så ofta du

betraktar denna hemlighet och anammar Kristi lekamen och blod, så

ofta verkar du din frålsnings verk och blir delaktig af all Kristi fortjenst,

ty Kristi kårlek minskas aldrig och hans forsonings fullhet varder aldrig

uttomd. For den skull bor du med alltid fornyadt sinne bereda dig

hårtill och allvarligt ofvervåga frålsningens stora hemlighet, Så stor, så

ny, så dyrbar skall den synas dig, når du sjelf begår den eller ser

andre gora det, som om Kristus forst på den dagen aflats och blifvit

menniska, eller på korset lidit och dott for menniskornas frålsning och

salighet.



Zxcbje Ifcapitlet

Huru nyttigt det år att ofta begå Herrens nattvard.

(Lårjungen.)

e, jag kommer till dig, herre, att vederqvickas af dina gåfvor

och frqjda mig vid ditt bord, som du af mildhet har tillredt

åt arme syndare. Se, i dig år allt som jag kan och bor be-

gåra. Du år min frålsning och salighet, mitt hopp och min

styrka, min åra och hårlighet. Derfor frojdas i dag din tje-

nares sjal. Ty jag har upplyftat min sjal till dig, herre Jesus. Jag

långtar nu att med from vordnad anamma dig
;

jag åstundar att fora

dig in i mitt hus, att du må vålsigna mig, såsom du en gang vålsignade

Zacheus (Luk. 19: 5), och att jag må varda råknad bland Abrahams

soner. Min sjal långtar efter dig och min ånde åstundar att blifva

forenad med dig.

Gif dig åt mig och jag har nog, ty utan dig finnes icke någon

trost. Jag kan icke vara dig forutan och utan din umgångelse kan jag

icke lefva. Derfor har jag behof att ofta gå till dig och anamma dig

såsom min sjals låkedom, på det jag icke i saknad af himmelsk nåring

må forgås på vågen. Ty så har du en gang sagt, mildaste herre Jesu,

når du predikade for folket och botade allehanda sjukdom : "Jag vill

icke låta dem gå ifrån mig fastande, att de icke må uppgifvas på vågen"

(Matt. 15 : 32). Handia nu med mig på samma sått, du som de trogne

till trost gifver dig sjelf i detta sakrament.

Ty du år sjålens ljufva vederqvickelse, och den som åtnjuter dig på

ett vårdigt sått får del och arflott i den eviga hårligheten.
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Men jag, som så ofta faller och syndar och så hastigt blir ljum och

trott, har af hogsta noden att genom flitig bon och bot och din heliga

lekamens och blods anammelse fornyas, renas och upplifvas, på det icke

mina heliga foresatser genom min forsumlighet hårutinnan må forslappas.

Ty menniskans hjertas uppsåt år ondt allt ifrån ungdomen (i Mos. 8:

2 1), och om icke det gudomliga låkemedlet bringar hjelp, faller menni-

skan snart djupare och djupare. Den heliga nattvarden drager oss bort

från det onda och stårker oss i det goda. Ty år jag nu så likgiltig och

ljum, ånskont jag går till herrens bord, hurudan skulle jag då blifva, om
jag forsummade detta låkemedel och icke sokte en så måktig hjelp ?

Och ehuru jag icke hvarje dag år vårdig och val beredd att begå

den, så vill jag dock beflita mig att på de dagar, som dertill åro egnade,

forsånka mig i denna hemlighet och gå fram att blifva delaktig af en

sådan nåd. Ty den troende sjålens fornåmsta trost, så lange hon van-

drar fjerran från dig i denna dodliga lekamen, år att ofta tånka på sin

Gud och mottaga sin ålskade med ett fromt hjerta.

O, underbara kårlek mot oss, att du, herre Gud, alle andars skapare

och lifgifvare, vårdigas komma till den arma sjålen och stilla hennes

hunger med din odelade gudom och mandom. Lyckliga, saliga sjal, som

får mottaga dig, herre, och dervid uppfyllas med andlig frojd. O, hvil-

ken hog herre hon mottager, hvilken kår gast hon undfår, hvilken ålsklig

broder hon återser, hvilken kår van hon vålkomnar, hvilken skon och

adel brudgum hon omfamnar, honom, som bor ålskas ofver allt som kan

ålskas. Infor ditt ansigte, ljufvaste herre Jesu, forsvinne himmel och

jord med all deras prakt ! Ty allt skont och prisvårdt de ega kommer

af din rika nåd och kan dock icke uppnå ditt namns hårlighet, du, hvars

vishet år utan tal (Ps. 147 : 5).
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fjerbe Ikapitlet.

Huru mycket godt tillfaller dem som vår-

digt begå Herrens nattvard.

(Lårjungen.)

<erre, min Gud, forekom din tjenare

med din mildhets vålgerningar, att

jag må vårdigt och fromt gå fram

till ditt hoga och hårliga sakrament.

Uppvåck mitt hjerta och ryck mig

ur min tung-a dvala. Besok migo o

med din saliggorande nåd, att jag må i anden smaka

din ljuflighet, som till sin fullhet ligger i detta sakra-

ment, liksom vattnets kraft år forborgad i kålian.

Upplys ock mina ogon, att de må skåda en sådan

hemlighet och gif mig kraft att tro detta utan att

tvifla. Det år ju ditt verk, icke menniskors, din

heliga instiftelse, icke ett menskligt påfund. Ty

att fatta och forstå detta, dertill finnes ingen af sig

sjelf duglig ; det ofverstiger åfven englarnes kun-

skap. Huru skall då jag ovårdige, jag som år stoft

och aska, kunna utgrunda och fatta ett så hogt och

heligt mysterium ?

Herre ! I hjertats enfald, i en stadig tro och på

din befallning nalkas jag dig odmjukt och forhopp-

ningsfullt, och jag tror fullt och fast, att du år till-

stådes i detta sakrament såsom Gud och menniska.

Du vill ju, att jag skall anamma dig och att jag skall
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blifva ett med dig i kårlek. Derfor anropar jag din

mildhet och beder dig, att du hårutinnan forlånar

mig din sårskilda nåd, på det jag helt må uppgå i

dig, genomtrångas af din kårlek och aldrig mer

befatta mig med någon annan trost. Ty detta hoga

och heliga sakrament år sjålens och kroppens helsa,

ett låkemedel mot all andlig svaghet. Derigenom

helas mina brister, tyglas begåren, ofvervinnas eller

åtminstone minskas frestelserna, meddelas hogre

nåd, når dygden storre mognad, befåstes tron,

stårkes hoppet samt upplifvas och okas kårleken.

O min Gud, du som tager dig an min sjal,

helår mina brister och meddelar all inre hugsvalelse;

huru mycket godt har du icke forlånat och forlånar

ånnu dine vånner i detta sakrament, om de vårdigt

anamma det! Ty du ingjuter hos dem trost mot

allehanda bekymmer och upplyfter dem ur sorgens

afgrund, så att de kunna hoppas på ditt beskydd,

Du vederqvicker och upplyser dem invertes med en

ny nåd, så att de, som forut voro i ångest och fore

nattvardens begående kande sig kalle och troge,

mårka hos sig en forvandling till det båttre, sedan

de blifvit styrkte med himmelsk mat och dryck. Så

kårleksfullt handlar du med dine utvalde, på det de

må klart inse och uppriktigt erkånna, huru svage de

åro i sig sjelfve och hvilken godhet och nåd du for-

lånar dem.

Ty af sig sjelfve åro de kalle, hårde och

ogudaktige, men genom dig hafva de blifvit and-

ligt sinnade, liflige och brinnande i sin andakt.

Hvem kommer vål till en ljufligt vederqvickande

kalla, utan att i någon mon blifva uppfriskad? Eller

hvem står framfor en stor eld utan att erfara någon
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varme ? Du, herre, år en alitid full och flodande

kalla, en alitid brinnande, aldrig slocknande eld.

Och om det ock icke forunnas mior- att osa ur

den kålians djup och dricka mig otorstig, så vill

jag dock med mina låppar vidrora den yttersta

randen af hermes brådd for att åtminstone få

njuta en enda droppe, innan jag helt och hållet

forsmåktar. Och om jag icke ånnu kan vara allt

igenom himmelsk, så brinnande som Cherubim

och Serafim (Jes. 6: 6), så vill jag dock forsoka

att hålla ut i min andakt och bereda mitt hjerta

att under ett odmjukt åtnjutande af detta lifgif-

vande sakrament kunna forvårfva åtminstone en

gnista af den gudomliga elden. Med hvad som

fattas mig, det ersåtter du af nåd och godhet-

mildaste herre Jesu, helige frålsare, du som vår-

digats inbjuda alle till dig, sågande : Kommen till

mig I alle, som arbeten och aren betungade, ock

jag vill vederqvicka eder. Jag arbetar ju i mitt

anletes svett, plågas af hjertats smårta, betungas

af synder, oroas af frestelser, snårjes och tryckes

af många onda begårelser, och ingen finnes som

hjelper mig, ingen som kan rådda och frålsa mig,

utorn du, herre Gud, min frålsare. I dina hånder

befaller jag mig och allt det jag eger. Beskydda

mig och ledsaga mig till det eviga lifvet. Upptag

mig till ditt namns ara och pris, du som tillredt

åt mig din lekamen och ditt blod till mat och

dryck. Bistå mig, min Gud och frålsare, att med

hvarje firande af ditt sakrament min andakts

ifver må tillvexa.
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3Femte Ifcapitlet

Om Sakramentets varde och om prestem-

betet.

(Kristus.)

iiade du enbårnes renhet och vore lika

helig och forsakande som Johannes

doparen, så vore du åndock icke vår-

dig att mottaga och handhafva detta

sakrament. Ty det år icke af egen

makt och myndighet, som en menniska vålsignar

och utdelar sakramentet eller mottager englars

brod till sin spis. Det år ett stort mysterium och

prestens embete hogt, då honom gifves det som

icke forunnats ens englarne. Ty endast pre-

sterna, de af kyrkan lagligen invigde, hafva makt

att vålsigna brodet och vinet och utdela sakra-

mentet. Presten år visserligen Guds tjenare, i

det han brukar ordet efter Guds befallning och

instiftelse, men Gud år den egentlige upphofs-

mannen och den osynlige kraftutdelaren, hvars

vilja allt år underdanigt och hvars bud all ting

lyder.

Du maste derfor vid detta heliga sakrament

mera tro Gud allsmåktig ån ditt forstånd och de

sinliga tecknen. Forvalta det med helig vordnad

och allvar. Haf akt på dig sjelf och betånk,

hvilket ho^t embete blifvit digf anfortrodt med

hånders pålåggning (i Tim. 4: 14). Se, du år
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forordnad till prest och invigd till sakramentets forvaltande. Var då

sorgfållig att tjena Gud troget och i råttan tid ach forhall dig sjelf

ostraffligt Du kan icke låtta din borda, utan med fasta band år du

bunden vid ordning och lagar och forpligtad till ett heligt lif. En prest

bor vara prydd med alla dygder och vara en forebild for andre. I sin

umgångelse vare han icke lik den stora mångden, utan englarne i him-

melen, och de frommaste menniskor på jorden.

En prest i sitt heliga kali står i Kristi stalle och skall odmjukt och

fromt bedja Gud for sig och hela forsamlingen. Den klådnad som han

bar, allt som omgifver honom och allt som han foretager vid guds-

tjensten skall påminna honom om hans dyra åliggande. Framfor allt

skall korset, hvars bild han bår på sin mess-skrud, oaflåtligt erinra ho-

nom om Kristi lidande, att han flitigt skall betrakta Kristi fotspår och

med allvar soka folja dem, att han saktmodigt for herrens skull skall

båra alla oforråtter, att han skall sorja ofver egna synder och medlid-

samt grata ofver andres, att han, såsom kailad att fora syndare till Gud,

troget skall forkunna korsets evangelium, och att han icke skall for-

trottas i bonen, till dess han vunnit nåd och barmhertighet. Då en prest

sålunda med allvar och andakt forvaltar sitt heliga kali, årar han Gud,

frojdar englarne, uppbygger herrens forsamling och gor sig sjelf delaktig

af allt godt."
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Sjette Ifcapftlet.

Lårjungens frågor, huru han skall bereda

sig till nattvarden.

erre, når jag tanker på din hoghet och

min ringhet, båfvar jag och uppfylles

af blygsel. Tygår jagicke alls tillditt

bord, så flyr jag lifvet, och trånger jag

mig ovårdigt fram, så drabbar mig din vrede.

Hvad skall jag då gora, herre, min hjelp och mitt

råd i noden ?

Lår mig den råtta vågen ; undervisa mig om
en rått beredelse till din heliga måltid. Ty det

år mig nyttigt att veta, huru jag skall bereda mitt

hjerta att anamma ditt sakrament till salighet och

blifva delaktig af dess vålsignelser.
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Sjunbe IRapitlet.

Att man skall ransaka sitt samvete och beflita sig om båttring.

(Kristus.)

'ramfor allt skall både den som utdelar detta sakrament

och den som anammar det iakttaga den djupaste

odmjukhet och vordnad och med en fast tro och ett

heligt uppsåt att gora det till Guds ara foretaga den

hoga handlingen. Ransaka sorgfålligt ditt samvete,

rena och skåra det, så mycket det står i din makt

genom sann anger och odmjuk bot, så att du icke har något som ligger

och tynger på samvetet, något som gnager det och hindrar dig att

frimodigt tråda fram. Du bor kånna misshag ofver synden i allmånhet

och sårskildt ofver dina dagliga ofvertrådelser och begråta dem. Och

om tiden tillåter, gå afsides och fall ned infor herren och bekånn, all din

jammer och ditt elånde.

Klaga med bitter smårta, att du ånnu år så kottslig och verldslig,

så foga formått do bort från dina begårelser, så full af onda lustar, så

fdga vaksam mot sinligheten, så ofta insnårjd i tomma inbillningar, så

bojd for det yttre, så forsumlig med det inre, så svag for skåmt och

forstroelser, så hård till anger och forkrosselse, så benågen for låttfår-

dighet och det som smeker kottet, så trog till allvar och nitålskan, så

forveten på nyheter och ogonfågnad, så ohågad att omfatta det ringa

och foraktade, så girig att få, så karg att gifva, så seg att behålla, så

obetånksam att tala, så litet återhållsam att tiga, så oordentlig i seder,

så oefterråttlig i gerningar, så fallen for gomens njutningar, så dof for

Guds ord, så snar till hvila, så trog till arbete, så vaken for onyttigt
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prat, så somnaktig vid andaktsofningar och så ifrig att få slut på dem,

så slapp i din uppmårksamhet, så forsumlig i de dagliga bonestunderna,

så ljum vid gudstjensten, så kali vid nattvardsgången, så lått forstrodd,

så sålian rått samlad, så hastig till vrede, så fort missnojd, så fårdig att

doma, så strång att tadla, så ofvermodig i medgangen, så forsagd i mot-

gången, så fårdig till goda foresatser och så slapp vid deras utforande.

Sedan du med smårta och stort misshag ofver din egen svaghet

bekånt och begråtit dessa och andra fel, skall du fatta en allvarlig fore-

sats att båttra ditt lefverne och soka tillvexa i det goda. Frambår

derpå under fullkomlig sjelfforsakelse och rent uppsåt dig sjelf såsom

ett evigt brånnoffer på ditt hjertas altare, mitt namn till ara. Detta

gor du, når du i en sann tro befaller mig din kropp och sjal for att

sålunda vårdigt kunna framtråda till herrens bord och till din salighet

anamma min lekamens och blods sakrament.

Ty det gifves intet vårdigare offer och intet kraftigare medel från

din sida till syndens utplånande an att offra dig sjelf helt och odeladt åt

Gud, på samma gang du i nattvarden mottager Kristi kropps offer.

Har menniskan gjort hvad hon formår och år sant botfårdig, då

svarar herren, hvarje gang hon framtråder for att få nåd och forlåtelse :

Så sant som jag lefver, jag hafver ingen lust till den ogudaktiges dod,

utan att han omvånder sig och lefver (Hesek. 33 : 11). Jag kommer icke

mer ihåg hans synder; ulande åro honom alla forlåtna" (Jes. 43 : 25;

Matt. 9:2).



Httonbe kapitlet.

Om Kristi offer på korset och huru vi skola forsaka oss sjelfve.

(Kristus.)

åsom jag på korset med utstråckta armar och blottad kropp

frivilligt frambar mig till ett offer åt fadren for dina synder,

så att jag icke beholl något for mig sjelf, som jag icke utgaf

i det gudomliga forsoningsoffret, så skall åfven du villigt och

så innerligt du kan frambåra dig sjelf med alla dina krafter

och bojeiser till ett rent och heligt offer åt mig. Hvad fordrar jag mera

af dig, an att du soker lemna dig hel och hallen åt mig? Hvad du

an gifver mig utom dig sjelf aktar jag icke, emedan jag icke soker dina

gåfvor utan dig sjelf.

Liksomdu ingalunda skulle vara tillfredsståld, om du hade allt utom

mig, så kan icke heller jag vara nojd, gåfve du mig hvad som helst, men

undantoge dig sjelf. Frambar dig sjelf såsom offer åt mig och gif dig hel

och hallen for Guds skull, och det skall vara ett vålbehagligt offer, Se,

jag gaf mig hel och hallen åt fadren for din skull
;

jag har ock utgifvit

min hela lekamen och mitt blod till en spis, på det jag alldeles skulle

vara din och du forblifva min. Men bygger du på dig sjelf och icke fri-

villigt lemnar dig under min vilja, så år offret icke fullkomligt, och icke

heller år foreningen oss emellan fullståndig. Alltså : framfor allt annat

ofverlemna dig frivilligt i Guds hånder, om du vill vinna frihet och nåd.

Ty derfor blifva så få upplyste och råttsligen frie, att de icke forstå att

helt och hållet forsaka sig sjelfve. Mitt ord står fast : Den som icke

vedersakar allt det han eger, han kan icke vara min lårjunge (Luk. 14 :

33.) Vill du for den skull vara min lårjunge, så offra dig sjelf åt mig

med alla dina begår och onskningar.
"
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IFUonbe Ikapttlet.

Att vi skola offra oss sjelfve och allt det vi ega af Gud och

bedja for alla menniskor.

(Lårjungen.)

ierre, ditt år allt, som finnes i himmelen och på jorden. Jag vill

gifva mig åt dig till ett frivilligt offer och alitid forblifva din.

Herre, jag bjuder mig i dag åt dig i oskrymtad enfald att

blifva en trogen och lydig tjenare som frambår ett evigt lof-

offer. Mottag mig på samma gang som din dyra lekamens

heliga offer, som jag i dag i nårvaro af englarne som osynlige åro till-

stådes frambår till min och hela forsamlingens salighet.

Herre ! Alla mina synder och brott, som jag infor dig och dine helige

englar begått allt från den forstå dag jag kunde synda intill nårvarande

stund, frambår jag på ditt forsoningsaltare, på det du måtte antånda dem

alla och forbrånna dem med din kårleks eld, utplåna min oråttfårdighets

alla flåekar, rena mittsamvete från alla ofvertrådelser och återgifva mig din

nåd som jag genom synden forlorat, i det du fullkomligt forlåter mig och

upptager mig till nåd med fridens kyss.

Hvad kan jag gora for mina synder annat ån odmjukt bekånna och

begråta dem och oaflåtligt bedja om din forlåtelse. Jag anropar dig

;

hor mig mildeligen, min Gud, då jag nu står infor dig ! Alle mina synder

afskyr jag af hjertat
;
jag vill aldrig mer begå dem ; de plåga mig och

skola alitid plåga mig, så lange jag lefver. Gerna vill jag ingå i en sann

bot och båttring och, så mycket till mig står, godtgora det jag brutit.

Forlåt mig, o Gud, forlåt mig mina synder for ditt heliga namns skull

;
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fråls min sjal som du återlost med ditt dyra blod. Se, jag ofverlemnar

mig åt din barmhertighet. Handia med mig efter din godhet, icke efter

min ondska och oråttfårdighet.

Jag offrar åt dig jemvål allt det goda som finnes hos mig, huru litet

och ofullkomligt det an må vara, på det du må rena och helga det. Upp-

tag det nådigt och utveckla det till det båttre och forhjelp ock mig, troge

onyttige stackars menniska, till en salig och god åndalykt.

Jag offrar dig desslikes alle de trognes fromma begår, mina for-

åldrars, syskons och alla mina kåras angelågenheter, och åfven deras,

som af kårlek till dig bevisat mig eller andre något godt
;
ja alla menni-

skors, både de nu lefvandes och de afsomnades behof, på det de alle måtte

erfara din nåds bistand, din hugsvalelses hjelp, beskydd i faran, frålsning

från straffet, samt, forlossade från allt ondt, med heligt jubel få sjunga

ditt lof.

Jag offrar dig åfven boner och forboner, sårskildt for dem som på

något sått sårat, bedrofvat och smådat mig eller tillfogat mig någon

skada eller ledsamhet, såsom ock for alle som jag någon gang, med eller

utan vetskap, bedrofvat, forolåmpat, betungat och forargat med ord eller

gerningar, att du forlåter oss allesamman alla våra synder och inbordes

forseelser.

Tag bort, herre, ur våra hjertan all ovilja, misstånksamhet, vrede

och tvedragt, ja allt som kan såra kårleken och minska den broderliga

endrågten. Forbarma dig, herre, forbarma dig ofver dem som åkalla din

barmhertighet ; forlåna din nåd åt fattige syndare
;
gor oss vårdige din

godhet och gif oss kraft att ernå evinnerligt lif. Amen.



Zionbe Ikapttlet

Att man icke gerna skall forsumma den

heliga nattvarden.

,<t * « »SK; » » »>,

(Kristus,)

u skall ofta taga din tillflykt till nådens

och barmhertighetens brunn, till

all godhets och renhets kalla, om du

vill få bot for dina synder och onda

lustar och vinna storre kraft och vaksamhet mot

satans alla snaror och frestelser. Fienden som

val vet, hvilket vålsignadt helsomedel år forbor-

gadt i den heliga nattvarden, soker på a'ilt sått

och vid hvarje tillfålle, så mycket som står i hans

makt, att afhålla och hindra de fromme och

troende derifrån. Derfor lida mange, just når de

vilja bereda sig till herrens bord, de svåraste

anfåktelser. Den onde anden kommer sjelf,

såsom det står skrifvet hos Job (Job i: 6), till-

stådes bland Guds barn for att med sin vanliga

ondska stora dem eller gora dem modlose och

forsagde. Han vill derigenom minska deras

åstundan efter mig eller om mojligthelt och hållet

berofva dem den, om de till åfventyrs alideles

underlåtit att gå till nattvarden eller gjort det på

ett ljumt och likgiltigt sått. Man bor dock icke

fråga efter hans logneroch bedrågliga ingifvelser,

hu ru fråcka och forfårliga de an må vara, utan
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slunga dem tillbaka ofver hans hufvud. Den usle fre-

staren skall foraktas och bespottas, och for hans list och

trug skall nattvarden icke forsummas.

Ofta moter ock ett stort hinder deruti, att man

tycker sig vara for litet andåktig och hyser en viss

ångslan, huru man rått skall gora sitt skriftermål.

Lyd den vises råd och lågg bort all ångslan och alla

skrupler, emedan de hindra Guds nåd och forstora

hjertats andakt. Forsumma icke nattvarden for någon

obetydlighet som oroar och betungar dig, utan var så

mycket angelågnare att gå dit och forlåt gerna andre

hvad de brutit mot dig. Men har du sjelf fortornat

någon, så bed odmjukt om tillgift och Gud skall gerna

forlåta dig.

Hvad gagnar det att lange forsumma att gå till

skrift och att uppskjuta sin nattvardsgång ? Sok att

rena dig med det snaraste, utspy giftet och mottag

skyndsamt låkemedlet, och du skall finna dig båttre,

an om du lange uppskjuter dermed. Och låter du

detta i dag hindra dig, så skall måhånda i morgon

något ånnu vårre intråffa, och på så sått skulle du ju

lange kunna afhå'las från herrens bord och ståndigt

blifva mer och mer oskicklig dertill. Skaka for den

skull af dig din nårvarande olust och troghet ju forr

desto båttre, ty det gagnar till intet att gå lange med

ångsligt och bedrofvadt hjerta och låta afhålla sig från

heliga ting af de hinder som dagligen intråffa. Fast-

mer skadar det hogeligen att lange uppskjuta sin

nattvardsgång, då foljden plågar vara ånnu storre lik-

nojdhet. Ty vårr år for de ljumme och låttsinnige

hvarje sådant hinder vålkommet, och de vilja gerna

afhålla sig från Guds bud for att icke hafva någonting

som nodgar dem till storre vaksamhet mot sig sjelfve.
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Ack, hvilken ringa kårlek och gudhångifvenhet de hafva som så

lått åsidosåtta den heliga nattvarden ! Men huru lycklig och Gud vål-

behaglig år icke den som for en sådan vandel och bevarar sitt hjerta så

obesmittadt, att han alla dagar vore villig och fårdig att gå till herrens

bord, om det stode honom fritt och han kunde gora det utan forargelse.

Om någon emellertid af odmjukhet eller af något annat giltigt skål

haller sig tillbaka, så år en sådan vordnadsfull hånsyn prisvård. Men
om somnaktighet borjar smyga sig ofver någon, bor han soka upplifva

sig och gora derfor allt hvad han kan, och Gud skall bistå honom for den

goda viljans skull, hvarpå han fornåmligast faster afseende.

Om emellertid någon år råttmåtigt forhindrad, då bor han i alla fall

hysa god vilja och innerligt begår att kommunicera, och han skall icke

gå miste om sakramentets vålsignelse. Ty hvar och en from kristen

kan utan något hinder hvarje dag och hvarje stund till sin salighet på

ett andligt sått blifva delaktig af den offrade Kristus. Dock bor han

derjemte på vissa dagar och tider med innerlig vordnad mottaga sin

återlosares lekamen och blod på ett sakramenterligt sått och dervid

fåsta storre afseende på Guds ara och pris ån på egen hugsvalelse.

Men så ofta han fromt forsånker sig i Kristi menniskoblifvandes och

lidandes mysterium och deraf upptåndes till storry kårlek, blifver han på

ett mystiskt vis delaktig af herrens lekamen och blod och styrkes i osyn-

lig måtto.

Men den som icke bereder sig vid något annat tillfålle ån, då en

hogtid tillstundar, eller en vedertagen vana påminner honom, han år

vanligtvis oberedd. Salig den som offrar sig herren till ett brånnoffer,

så ofta han går till Guds bord. Ingen forhålle sig dervid vare sig

brådskande eller angsligt drojande, utan foge han sig efter den sed

som allmånt år vedertagen. Du får icke gifva någon anledning till anstot

och forargelse, utan iakttag de bruk som från fåderna åro årfda, och

tank på dine broders gagn icke mindre ån på egen andakt och bojelse.



JEIfte IkapMet.

Att Kristi lekamen och blod och den heliga skrift åro hogst

nodvåndiga for den trogna sjålen.

(Lårjungen.)

du mildaste herre Jesu ! Huru ljufligt år det icke for den

fromme att med dig sitta vid det bord, der ingen annan

spis framsåttes an du, hans ende van, hans hjertas hogsta

åstundan. Afven mig vore det ljuft att infor dig få grata

den innerliga kårlekens tårar och i likhet med den fromma

Magdalena med dem två dina fotter. Men hvar finnes en

sådan hångifvenhet? Hvar flyter en så helig tåreflod? Sannerligen,

infor dig och dine helige englar borde mitt hjerta vara brinnande och

grata af glådje. Ty jag eger dig verkligt nårvarande i sakramentet,

ehuru forborgad under en fråmmande gestalt.

Att skåda dig i din egen gudomliga hårlighet kunna icke mina

ogon uthårda, och hela verlden skulle heller icke kunna bestå infor

glansen af ditt majeståt. Derfor kommer du min svaghet till hjelp, i

det du forborgar dig i detta sakrament. Jag eger således sannfårde-

ligen och tillbeder den, som englarne, i himmelen bedja till, jag ånnu en

liten tid i tron, de deremot under åskådning och utan tåckelse. Jag

maste noja mig med den sanna trons ljus och vandra deri, tilis den

eviga klarhetens dag randas och bildernas skugga forsvinner. Men når

det har kommit som fullkomligt år då skall sakramentets bruk åter-

vånda (i Kor. 13: 8), emedan de salige i den himmelska hårligheten

icke behofva det sakramenterliga låkemedlet. Ty utan ånde frqjda de
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sig i Guds nårvaro, skådande hans hårlighet ansigte mot ansigte, och

forvandlade' från den ena klarheten till den andra skola de smaka ordet

som vardt kott (Joh. Ev. i : 14), sådant det var från begynnelsen och

blifver i evighet.

Når jag tanker på detta hoga och underbara, så blir mig sjelfva

den andliga hugsvalelsen som jag hår får åtnjuta, hurudan den ån må
vara, otillråcklig ; och så lange jag icke får skåda min herre uppen-

barligen i hans hårlighet, aktar jag allt, hvad jag i verlden kan få se

och hora, for intet. Du år mitt vittne, o Gud, att ingenting kan trosta

mig, ingen tillfredsstålla mig utom du, min Gud, som jag vill skåda i

evighet. Men detta år icke mojligt, så lange jag lefver hår i dodlig-

heten, och derfor hehofver jag flitigt ofva mig i tålamod och med hvarje

min åstundan underkasta mig din heliga vilja. Ty åfven dine helige,

herre, som nu frojda sig med dig i det himmelska riket, bidade, medan

de lefde, trofast och tåligt din hårlighets uppenbarelse. Hvad de hafva

trott, tror ock jag ; hvad de hafva hoppats, hoppas ock jag ; dit de

hafva hunnit, våntar åfven jag att hinna genom din nåd. Jag vill

emellertid vandra i tron och stårka mig med de heliges foredome. Jag

har ju åfven heliga bocker till min trost och lårdom och framfor allt

din heliga lekamen och blod till min sjals lif och helsa.

Ty tvenne ting kånner jag vara mig mest af noden i detta lifvet,

utan hvilka det blefve mig outhårdligt att lefva. Bunden i denna

lekamens bojor, bekånner jag mig behofva tveggehanda, nåmligen foda

och ljus. Derfor har du gifvit mig, svage, din heliga lekamen och

blod till min sjals och kropps vederqvickelse samt satt ditt ord till en

lykta for mina fotter. Utan dessa båda skulle jag icke kunna lefva, ty

Guds ord år min sjals ljus och ditt sakrament lifvets brod. De kunna

vål kallas tvenne bord uppstålda i kyrkans skattkammare. Det ena år

det heliga altarbordet med det vålsignade brodet och vinet, Kristi

lekamens och blods delaktighet; det andra det gudomliga ordets bord;

hår forvaras den heliga låran, hårifån forkunnas den sanna tron och

gifves oss en ledsagare innanfor forlåten till det allra heligaste.

Tack vare dig, herre Jesu, det eviga ljusets ljus, for den heliga
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lårans bord, som du genom dine tjenare, profeterna, apostlarne och

andre lårare dukar åt oss. Tack vare dig, menniskornas skapare och

återlosare, som for att uppenbara din kårlek till verlden har tillredt

oss en hårlig måltid, vid hvilken du har framsatt icke det forebildliga

lammet utan din egen heliga lekamen och blod och frojdar dermed

alle trogne och gor dem druckne med salighetens kalk, i hvilken finnes

all paradisets lust. Och de helige englarne deltaga med oss i denna

måltid med outsåglig glådje.

O, huru rena maste icke deras hånder och låppar vara, huru helig

och obeflåckad deras kropp och sjal, som utdela och anamma det allra

heligaste och allra renaste. Ja, dessa hånder borde aldrig syssla med

något orent, dessa låppar icke låta undfalla sig ett ohofviskt ord, dessa

kroppar ingen last beflåcka, dessa hjertan ingen jordisk åtrå oskåra.

Och huru heligt, kyskt, årbart och gudeligt borde isynnerhet icke de

lefva, hvilkes kali det år att med ordet inviga det heliga brodet och

vinet, hvilkes låppar få uttala vålsignelsen ofver så dyra foremål, hvilkes

hånder få vidrora och utskifta så himmelska håfvor. Till presterna

framfor andre galler det ordet: "Varen helige, ty jag, herren eder

Gud, år helig" (3 Mos. B. 19: 2).

Bistå derfor, allsmåktige Gud, med din nåd dem som beklåda det

heliga prestembetet, så ock oss alle som vilja vara dine trogne, att vi

må vårdigt och fromt tjena dig i all renhet och med okrånkt samvete.

Och enår vi ej kunna vandra i en sådan oskuld som vi borde, gif oss

din nåd att rått kunna ångra och begråta det onda vi gjort och att

odmjukt och redligen foresåtta oss att hådanefter tjena dig med storre

allvar.



XLolftc Iftapttlet.

Att den, som i nattvarden vill ingå f6rening med Kristus,

bor val bereda sig dertill.

<®£>-

(Kristus.)

ag ålskar renhet och år all helighets ursprung. Jag soker

ett rent hjerta och der vill jag taga min boning. Bered

mig en stor sal, rustad till gåstabud, och jag vill hålla

påska hos dig med mine lårjungar (Luk. 22: 11). Vill

du, att jag skall komma till dig och blifva hos dig, så rensa

ut den gamla surdegen (1 Kor. 5 : 7) och fejaditt hjertas

boning. Stang ute allt hvad verld heter och syndernas

hela skara ; sitt for dig sjelf, lik den ensamme fogeln på taket (Ps. 102 :

8), och tank på dina ofvertrådelser med sorg i hjertat. Ty hvar och en

som ålskar tillrederju åt sin ålskade vån det basta och det skonaste

rummet for att deriofenom visa sin varma kårlek.

Dock bor du veta, att du icke af egna krafter och således icke till

din fortjenst kan fullborda denna forberedelse, om du ock under ett helt

år så grundligt arbetade hårpå, att du icke tånkte på någonting annat

;

utan blott på grund af min mildhet och nåd varder dig forunnadt att

tråda fram till mitt bord, liksom, når en tiggare blir bjuden till en rik

mans måltid/ han icke har något annat, hvarmed han kan vedergålla

denna godhet, an odmjukhet och tacksamhet. Gor for den skull hvad

du formår och gor det med omsorg, icke afvana eller af tvang; utan

af kårlek, med vordnad och barnslig fruktan må du anamma din kåre

herres och frålsares lekamen och blod, han som af nåd kommer till
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dig. Jag år den som kaliat dig, jag har bjudit att så skall ske, jag

skall fylla hvad dig brister. Kom nu och mottag mig !

Når jag forlånar dig andaktens nåd, tacka din Gud, icke derfor

att du år vård henne, utan derfor att jag forbarmat mig ofver dig.

Eger du icke henne, utan fastmer kånner dig kali och trog, så bed

desto innerligare, sucka, klappa och upphor icke, forr ån du får en

smula eller en droppe af min helsosamma nåd. Du behofver mig, jag

behofver icke dig, och du kommer icke for att helga mig, utan jag

kommer for att helga och forbåttra dig. Du kommer for att helgas af

mig och blifva ett med mig, att få ny nåd af Gud och på nytt upp-

tåndas till båttring. Akta dig, att du icke forsummar denna nåd, utan

bered ditt hjerta med all flit och for så din ålskade in till dig.

Men det år icke blott nodvåndigt, att du forbereder dig till den

heliga nattvarden, utan åfven att du efter densamma soker bevara den

nåd du undfått. Och det fordras icke mindre vaksamhet efteråt ån

alivarlig forberedelse forut. Denna vaksamhet efteråt utgor dessutom

den basta forberedelse att undfå ån storre nåd ; men om någon i stallet

strax efter sin nattvardsgång allt for mycket hångifver sig åt det yttre

och den trost det kan forlåna, blir han derigenom ånnu oskickligare

att mottaga nåden ån forut. Undvik for den skull allt fåfångligt tal,

hall dig for dig sjelf och frqjda dig i herren. Ty du eger honom som

hela verlden icke kan taga från dig. Jag år den, åt hvilken du helt

och hållet bor ofverlemna dig, så att du nu icke mer lefver i dig utan i

mig, lugn och sorgfri."



^tettonbe IRapttlet

Att den fromme af allt sitt hjerta bor åstunda

att i sakramentet blifva forenad med
Kristus.

(Lårjungen.)

yem hjelper mig, herre, att finna dig, att

oppna hela mitt hjerta for dig och att

njuta dig så, som min sjal åstundar?

Hvem hjelper mig, att ingen hånsyn

till hvad menniskor tånka om mig,

huruvida de se på mig med gillande

eller ogillande, må rora mig, utan att du allena får tala

med mig och jag med dig, såsom en van plågar tala

och umgås med sin van ?

Jag beder och åstundar, att jag hel och hallen må
varda ett med dig och att mitt hjerta må kunna draga

sig ifrån de skapade tingen och mer och mer genom

den heliga nattvardens flitiga bruk låra kånna dethim-

melska och eviga. Ack herre Gud, når skall jag helt

blifva forenad med dig, gå upp i dig och alldeles

kunna forgåta mig sjelf ? Du i mig, jag i dig och vi

tillsammans ett!

Du år sannerligen min ålskade, utvald bland

tusenden ; hos hvilken min sjal lyster bo alla sina lifs-

dagar. Du år min fridsfurste, hos hvilken jag finner

den hogsta friden och den sanna åran, och utan hvilken

blott år moda, smårta och åndlost elånde. Du år den
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forborgade Guden och ditt råd år icke med de otrogne, utan med de

odmjukeoch enfaldige talar du. O, huru ljuflig, herre, din ånde år, du som

for att visa dina barn din godhet vederqvicker dem med det brod som

nedkommer från himmelen (Joh. Ev. 6: 51). Sannerligen, intet annat

folk har stått så hogt, att deras gudar nalkats dem så, som du, vår

Gud, nalkas och kommer till dine trogne, hvilke du gifver dig sjelf att

åta och dricka, dem till daglig trost och till kraft att upplyfta sina hjertan

till himmelen.

Hvilket annat folk år så hårligt som det kristna ? Eller hvilken va-

reise under himmelen år så ålskad som den fromme, till hvilken Gud

ingår att foda honom med sin dyra lekamen och blod ? O, hvilken out-

såglig nåd, hvilken underbar godhet, hvilken oåndlig kårlek, sårskildt

forlånad menniskan ! Men huru skall jag kunna vedergålla herren for

denna nåd, for denna hans stora kårlek? Det finnes intet som år

honom tacknåmligare, ån att jag gifver honom mitt hjerta helt och odeladt

och sluter mig intill honom på det innerligaste. Då skall mitt inre froj-

das, når min sjal varder fullkomligt forenad med Gud. Då skall han

saga till mig : vill du vara med mig, så vill jag vara med dig. Och jag

skall svara honom : vårdigas, herre, blifva når mig, jag vill gerna vara

når dig. Allt jag åstundar år att få vara ett med dig.



jfjortonbe Ikapitlet

Om de frommes brinnande långtan efter

herrens nattvard.

(Lårjungen.)

huru stor år din ljuflighets rikedom,

som du forvarat åt dem som dig

|| frukta. Når jag påminner mig någre

helige som framtrådt till ditt sakra-

ment, herre, med storsta andakt och

innerligaste glådje, då blyges jag

ofta for mig sjelf och rodnar ofver, att jag kommer

till ditt altare, till ditt bord så trog och kali, att jag

dervid forblifver så torr till mitt inre, att jag icke

alltigenom brinner af kårlek till dig, min Gud, och

icke år så djupt rord och gripen deraf som mange

fromme varit, hvilke af obeskriflig långtan efter din

offrade lekamens och blods delaktighet och synbar-

ligen af innerlig kårlek icke kunnat hålla tillbaka

sina tårar utan med hjerta och mun på samma gang

trångtat efter dig, du lefvande kalla, och icke kunnat

stilla sin hunger och sin torst forr, an de fått smaka

din lekamen och ditt blod.

Ar icke denna deras brinnande tro ock ett

giltigt bevis for din heliga nårvaro ? Ty de hvilkes

hjertan åro brinnande i dem ofver Jesus, då han går

med dem på vågen, de kånna igen sin herre, då

han bryter brodet (Luk. 24: 30—35). Ack tyvårr,
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en sådan ifver och fromhet, en sådan varm och brinnande kårlek år

langt fjerran från mig. Var mig nådig, gode Jesus, du som år så mild

och barmhertig och låt mig såsom en fattig tiggare då och då i detta

sakrament upphernta om blott en smula af din kårleks innerliga kraft, på

det min tro må stårkas allt mer och mer, mitt hopp till din barmhertighet

forokas och min kårlek, en gang rått upptånd och nård af det himmelska

manna, aldrig slockna.

Men din barmhertighet vet också att gifva mig den efterlångtade

nåden och besoka mig mildeligen i kårlekens ånde, når den behagliga

tiden kommer. Ty om jag ock icke brinner af en sådan åtrå som de

nyss nåmde, så har jag dock genom din nåd en långtan efter en sådan

brinnande åtrå och beder och åkallar dig, att jag måtte blifva en af dine

råtte, hångifne vånner och få råknas bland de heliges tal.



Jfemtonbe Ikapitlet

Att andaktens nåd vinnes genom odmjukhet och

sjelfforsakelse.

(Kristus.)

>u maste utan att fortrottas soka andaktens nåd, långtansfullt

bedja om henne, med tålamod och fortrostan bida henne,

tacksamt mottaga och odmjukt bevara henne, troget an-

vånda henne samt ofverlemna åt Gud tiden och såttet for

hans himmelska besok. Isynnerhet skall du odmjuka dig,

når du kånner foga eller ingen andakt, dock icke så, att du blir alltfor

nedslagen och omåttligt bedrofvad. Gud gifver ofta i ett ogonblick

hvad han under en lang tid vågrat ; han gifver mangen gang vid bonens

slut hvad han vid dess borjan drojt att gifva.

Gåfves nåden alltid genast och stode till hånds efter ens onskan,

så skulle den svaga menniskan mangen gang icke kunna båra en sådan

medgang. Derfor skall man med godt hopp och odmjukt tålamod in-

vånta nådens stund. Men når hon icke forlånas dig eller af någon

hemlig orsak tages ifrån dig, så tillskrif dig sjelf och dina synder detta.

Något helt obetydligt år det ofta som hindrar eller doljer henne, så

framt man eljest kan kalla det obetydligt, som hindrar ett så våsentligt

godt. Men har du rojt ur vågen eller ofvervunnit detta lilla eller stora,

så skall du få det du onskat.

Ty så snart du af allt hjerta lemnar dig åt Gud och soker hvar-

ken det ena eller det andra efter ditt eget behag, utan hel och odelad

gifver dig i hans hånd, så skall du kånna dig forenad med honom och

fullt tillfreds, emedan ingenting år dig så kart och så ljuft som hans
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viljas goda behag. Den som alltså med enfaldigt hjerta lyfter sin sjal

upp till Gud och gor sig fri från all otillborlig kårlek och bojelse for

de skapade tingen, han år den skickligaste att mottaga nåden och

bevårdigas med andaktens gåfva. Ty herren gifver sin vålsignelse, der

han tråffar tomma kåril, och ju fullkomligare någon afsåger sig det

lågre och genom forsakelse dor bort från sig sjelf, desto forr kommer

nåden, desto rikligare forlånas hon, desto hogre upphqjer hon det

befriade hjertat.

Då skall han se sin lust och klarna upp, och hans hjerta skall for-

vandla sig och vidgas af frojd (Jes. 60 : 5), ofver att herren år med

honom och att han gifvit sig i herrens hånd for evig tid. Se, så vålsig-

nas den menniska som soker Gud af allt sitt hjerta och icke lemnar sin

sjal i fåfånglighetens tjenst. Under åtnjutandet af den heliga nattvarden

forunnas honom den innerligaste forening med herren, ty han åsyftar

icke sin egen hugsvalelse allenast utan åfven Guds pris och åra."

o2^-^"[^-^2)
Q/ff\>



X

SWE.

JESU BEGRAFNING.





Sextonbe Ikapitlet.

Att vi skola anfortro Kristus våra angelågenheter och bedja om
hans nåd.

<$S>'
(Lårjungen).

du mildaste, kårleksrikaste frålsare som jag nu åstundar att

andaktsfullt anamma, du kånner min svaghet och den nod

jag lider, i huru stora synder och forseelser jag ligger bun-

den, huru ofta jag betungas, frestas, oroas och beflåckas. Jag

kommer till dig for att få hjelp
;
jag, beder dig om trost och lindring

;
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till dig, allvetande, talar jag, du som ser mitt hela inre och allena kart

hjelpa och hugsvala mig fullkomligt. Du vet, hvilket godt jag framfor

allt behofver och huru fattig jag år på dygder.

Se, jag står infor dig, arm och naken, tigger om din nåd och

anropar din barmhertighet. Vederqvick den hungrige tiggaren, varm

mina genomfrusna lemmar med din kårleks eld, upplys mina blinda

ogon med din nårvaros klarhet. Vånd for mig all jordisk frojd till

bitterhet, låt allt svart och vidrigt verka tålamod och hjelp mig att for-

saka och glomma allt det lågre och skapade. Upplyft mitt hjerta till

dig i himmelen och låt mig icke vara en flykting på jorden. Du allena

vare min frojd från nu till evig tid, ty du allena år min mat och dryck,

min kårlek och min lust, min trost och allt mitt goda.

Ack, att du alideles upptånde mig med din heliga nårvaro, låte

mig forbrinna och så uppgå i dig, att jag blefve en ånde med dig i

kraft af den inre foreningens nåd och den brinnande kårlekens eld.

Låt mig icke gå från dig hungrig och torstig, utan handia med mig i

barmhertighet, såsom du ofta handlat med dine helige. Hvad under,

om jag, upptånd af dig, helt och hållet forbråndes och upplostes till

ett intet, ty du år den eld som alltid brinner och aldrig slocknar, den

kårlek som renar hjertat och upplyser forståndet.



SWE
JESUS OCH DE TWA LARJUNGARNE PA WAG TILL EMMAUS.





Sjuttonbe Iftapitiet

Om den brinnande kårleken och den håftiga åtrån att

undfå Kristus.

(Lårjungen.)

ked den hogsta andakt och kårlek, med hjertats hela åtrå

och varme långtar jag efter att undfå dig, herre, såsom

många heliga och fromma menniskor i nattvarden åstundat

dig, hvilka genom sin gudhångifvenhet och sitt råttfårdiga

lif mycket behagat dig. O min Gud, du eviga kårlek,

allt mitt goda, min oåndliga salighet ! Jag långtar efter att undfå dig med

den mest brinnande åstundan och den djupaste vordnad, som någonsin

en af de helige hyste eller kunde hysa.

Och ånskont jag år ovårdig att erfara sådana kånslor af andakt,

så offrar jag dig mitt hjertas hela begår, liksom om alla dessa varma,

dig vålbehagliga onskningar vore det enda jag egde. Ja, åfven allt

som ett fromt hjerta kan fatta och åstunda hembjuder jag dig och offrar

det med den djupaste vordnad och innerligaste kårlek. Alis intet vill

jag behålla for mig sjelf, utan offrar dig frivilligt och gladt min sjal och

allt hvad jag eger. Herre min Gud, min skapare och min återlosare, jag

vill i dag undfå dig med sådan glådje och vordnad, lof och pris, med

sådan tacksamhet, odmjukhet och kårlek, tro, hopp och renhet, som din

heliga moder, den vålsignade bland qvinnor, undfick dig, når hon ddmjukt

och fromt svarade engelen som bragte det glada budskapet om din

underbara mandomsanammelse :
" Se, herrens tjenarinna ; varde mig

efter ditt tal" (Luk. i : 38).
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Och såsom din salige foregångare, den forste bland de helige,

Johannes doparen, sprang af glådje i sin moders lif vid din nårvaro

(Luk. i : 44), samt sedermera, då han såg dig vandra omkring bland

menniskorna i odmjukhet och fromhet sade : "Brudgummens van, som

står och hor honom, han frqjdar sig af brudgummens rost ; denna min

frojd år nu fullbordad " (Joh. Ev. 3 : 29) ; så onskar ock jag att varda

upptånd af ett måktigt och heligt begår och att hångifva mig åt dig af

hela mitt hjerta. Alla fromma hjertans frojd, deras brinande åstundan,

andliga hånryckning, ofvernaturliga upplysning och himmelska syner

vare dig helgade tillika med hela skapelsens lof i himmelen och på

jorden, så att du vårdigt måtte prisas och forhårligas i evighet.

Herre min Gud, mottag mina loften och hor min åstundan att oånd-

ligt prisa och vålsigna dig, såsom tillborligt år på grund af din outsågliga

kårlek. Detta lof vill jag hembåra dig hvarje dag och ogonblick i mitt

lif. Och alle himmelens andar och samtlige dine trogne på jorden

inbjuder jag att med mig tacka och prisa dig.

Lofve dig alla folk, slagter och tungomål och forhårlige ditt heliga,

ljufva namn med hogsta frojd och brinnande andakt! Och alle som

fromt och vårdigt begå detta allraheligaste sakrament finne nåd och

barmhertighet hos dig. Och når de blifvit delaktige af den efterlång.

tade, saliga foreningen med dig, samt trostade och underdbart veder-

qvickte återvånda från det heliga, himmelska bordet, må de då innesluta

mig, fattige syndare, i sina boner och åfven for mig åkalla din nåd och

barmhertighet.



Hbertonbe Ifcapitlet

Att menniskan icke forvetet skall grubbla ofver sakramentets

hemlighet, utan vara en odmjuk Kristi efterfoljare, som

tager sitt fornuft till fånga under trons lydnad.

(Kristus.)

>ag dig till vara for allt forvetet och gagnlost grubblande ofver

detta outgrundliga sakrament, så framt du vill undgå att

nedsjunka i tviflets afgrund. Den som vill utforska Guds

majeståt varder ofvervåldigad af dess hårlighet. Gud kan

gora mer, an menniskan kan begripa. Men ett fromt och

odmjukt forskande efter sanningen, som stadse år fårdigt

att låta låra sig och beflitar sig att vandra fådernas helso-

samma våg — ett sådant år ingalunda forbjudet.

Saliga enfald, som undviker de klyftiga sporsmålens våg och van-

drar framåt på Guds ords banade och såkra stråt. Mange hafva for-

lorat sin tro, då de velat flyga allt for hogt. Du fordrar tro och ett

fromt lefverne, icke hogt forstånd eller något nedtrångande i Guds hem-

ligheter. Når du icke kan fatta de ting som åro under dig, huru skall

du då fatta dem som åro ofver dig. Odmjuka dig infor Gud och tag ditt

fornuft till fånga under trons lydnad, så skall kunskapens ljus gifvas dig,

så mycket som år dig nyttigt och nodigt.

Någre lida svåra anfåktelser i sin tro på sakramentet, men detta bor

icke så mycket tillråknas dem sjelfve som fastmer ovånnen. Lågg bort

allt bekymmer hårom, strid icke med dina tankar och ingå icke i något

svaromål på de tvifvel djefvulen inskjuter hos dig, utan tro Guds ord,
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tro hans profeter och apostlar och andre helige Guds man, och den onde

fienden skall snart vika från dig. Det år ofta en Guds tjenare nyttigt

att lida sådant, ty de ottrogne och syndarne, som redan åro i satans

makt, dem frestar han icke, men de troende fromme frestar och plågar

han på många sått.

Fortfar derfor i din enfaldiga, fasta tro och framtråd med barnslig

vordnad till sakramentet. Lemna fortroendefullt åt Gud, allsmåktig,

hvad du icke formår fatta. Gud bedrager ingen, men den som tror sig

sjelf for val blir bedragen. Gud vandrar med de enfaldige, uppenbarar

sig for de odmjuke, gifver de fåkunnige vishet, oppnar de renhjertades

forstånd, men doljer sin nåd for de fdrvetne och hogfårdige. Det mensk-

liga fornuftet år svagt och kan bedragas, men den sanna tron kan aldrig

bedragas.

Allt fornuft och all mensklig forskning bor folja tron, icke gå fore

henne eller upptråda fiendtligt mot henne. Ty tro och kårlek åro hår

mest af noden och verka på ett forborgadt sått i detta heliga och hoga

sakrament.

Gud, den evige, den outgrundlige, hvars makt år obegrånsad, verkar

stora och obegripliga under i himmelen och på jorden, och det finnes

ingen som kan utforska hans verk. Vore Guds verk derfor sådana, att

det menskliga fornuftet lått kunde fatta dem, så skulle de icke kallas

underbara och outransakliga."
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